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مقدمه

 یبر اساس مصوبات شورا رساندیم رانیا فیبا حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، به اطالع عموم مردم شر

فق مو یهاکارآمد شرکت یانسان هیسرما نیو تأم ییمنظور جانماکشور، به یاستخدام بخش خصوصآزمون  نیچهارم

با  یان شغلتقاضاکنندگ طیشرا قیو تطب ستهیشاانتخاب افراد  ،یاز بخش خصوص انیبنفنّاور و دانش ،یتجار ،یصنعت

 یایجاد شرایط مناسب شغل نینشغل مربوطه و همچ یتصد یداوطلب برا نیاحراز مشاغل جهت انتخاب بهتر طیشرا

 .رفتیآن صورت پذ یگذاراستیو س یزیربرای داوطلبان، طرح

آنان و تخصیص عادالنه امكانات  قیو عال هایو مناسب با توانمند داریپا یهاهدایت داوطلبان به شغل یدر راستا لذا

در  یبكارگمار یبرا 1399سال  یصبه افراد مستعد، شرایط و ضوابط ثبت نام در آزمون استخدام بخش خصو یشغل

.گرددیم مبه شرح ذیل اعال ،یشرکت متقاض 2400و  یشغل تیموقع 18500

بندی برگزاری آزمونبرنامه زمان

آزمون یبرگزار یبندبرنامه زمان - 1جدول شماره 

تاریخ موضوع
21/04/1399 آزمون ثبت نامشروع 

03/05/1399 آزمون ثبت نامپایان 

06/06/1399  های شخصیت شناسیتكمیل ثبت نام و آزمون

01/07/1399 *های تخصصیآزمون

15/08/1399 اعالم نتایج

01/09/1399  هاشرکت دعوت به همكاری از سوی

دسته شغلی و هر دسته شغلی در یک روز برگزار خواهد شد. 9های تخصصی در زمونآ *
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 تعاریف

 ته در این دفترچه به شرح زیر است:مفاهیم برخی از اصطالحات بكار رف

بخش مستقل تقسیم شده  9بر اساس حوزه شغلی به  بخش خصوصیمشاغل احصا شده مورد نیاز  دسته شغلی:  -1

 باشد:های شغلی به شرح ذیل میشود. عناوین این دستهنامیده می «دسته شغلی»است که هر بخش یک 

 بازاریابی و فروش  -1

 سالمت  -2

 فناوری اطالعات  -3

 جراییفنی و ا  -4

 ارائه خدمات و کارشناسی  -5

 و حقوقی اداری مالی،  -6

 مدیریتی  -7

 مهندسی  -8

 آموزش هنر، رسانه و  -9

های بخش خصوصی در سراسر کشور، این آزمون شامل ارزیابی بر اساس تقاضاهای واصله از شرکت عنوان شغلی:  -2

 (10الی  2جداول شماره )  شغلی است. عنوان 264

شامل آن قسمت از  یبخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران، قانون اساس 44مطابق اصل  :خصوصی بخش  -3

 تیمالك است. یو تعاون یدولت یاقتصاد یهاتیکه مكمل فعال شودیصنعت، تجارت و خدمات م ،یدامدار ،یکشاورز

جب اسالم خارج نشود و مو نقوانی هباشد و از محدود قانون اساسی مطابق گریکه با اصول د ییسه بخش تا جا نیدر ا

 است. یاسالم یجمهور یقانون تیجامعه نشود مورد حما انیز هیکشور گردد و ما یتوسعه اقتصاد رشد و

 یهاراوردهدسته از ف کی ایفراورده  کیمصرف  ای عیتوز د،یکه در تول ییهاگانی تمام به مجموعه شرکت صنعتی:  -4

ای هستند که مطابق ی ثبت شدههاواحدهای صنعتی عموماً شرکت .شودیگفته م« صنعت» ،کنندمی تیمشابه فعال

کوچک  عیسازمان صناهای صنعتی ی، عضو شهرکاسالم یمجلس شورا 17/1/1390مورخ  877/469مصوبه شماره 

 باشند.در سراسر کشور می رانیا یصنعت یهاو شهرک

 یردولتیغ یو حقوق یقیهستند که از اشخاص حق ییهاشرکت ی،خصوص یتجار یهاشرکت شرکت تجاری:  -5

شرکت را دارا باشد  هیسرما %49که فقط تا  یبه نحو یدولت هیبا سرما یخصوص یاشخاص حقوق ایشوند و یم لیتشك

 یهاشرکت آورند.یدر م یتجار یهااز انواع شرکت یكیها خود را به شكل در دفتر ثبت شرکت یو با مقاصد تجار

 د:انبندی شدهطبقه لیقانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذ 20به موجب ماده  یتجار
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 یسهام شرکت .1

 یشرکت تضامن .2

 محدود تیشرکت با مسئول .3

 یسهام ریشرکت مختلط غ .4

 یشرکت مختلط سهام .5

 یشرکت نسب .6

 و مصرف دیتول یشرکت تعاون .7

 

، مراکز رشد لی)از قب یو فناور ینوآور تیها با محورآن یهاتیکه فعال هاییشرکت: و دانش بنیان شرکت فنّاور  -6

 .ردیپذی( صورت م1دانش بنیان یهاو شرکت یصنعت یهابنگاه ،یعلوم و فناور یهامستقر در پارک یهاشرکت

ها یعنی خالقیت و نوآوری، برای ارائه محصوالت و خدمات هایی که جوهره رشد آنشرکت های خالق:شرکت  -7

وسعه محصوالت و خدمات ایشان برخالف باشد و رشد و تهای نوین کسب و کار در سطح بازار هدف میجدید و مدل

 محصوالتی مبتنی بر فناوری پیشرفته نیست. دانش بنیانهای شرکت

های شخصیتی و رفتاری ای از سواالت با هدف شناخت بهتر ویژگیشامل مجموعه :شناسی آزمون شخصیت  -8

نهایی  زم به ذکر است نتیجهباشد. الهای متقاضی میشده از سوی شرکتهای شغلی مطرح اد بر اساس شایستگیافر

این آزمون در قالب یک کتاب جامع راهنمای شغلی تشریحی به داوطلبان داده خواهد شد و در نمره نهایی آنان تاثیری 

 نخواهد داشت.

 تا شدهطراحی  اختصاصی و ویژه صورتبه شغل هر برای که است سؤاالت از ایمجموعه :آزمون تخصصی  -9

 .بسنجد متمرکز طورر بخش خصوصی مربوط به آن را بههای شغلی مورد نظشایستگی

های مورد نیاز برای فعالیت به صورت مناسب و کارا در ای از دانش، مهارت و توانمندیمجموعه شایستگی شغلی:  -10

خصص با آن ت های تخصصی که در مشاغل مرتبطها شامل دانش و مهارتباشد. این شایستگییک عنوان شغلی می
 (29الی  20)جداول شماره شوند. میهای عمومی که در اکثر مشاغل کاربرد دارند، و دانش و مهارتکاربرد داشته 

 

 

 

                                                           
 ی، مصوّب مجلس شورا«و اختراعات هاینوآور یسازیو تجار انیبنها و مؤسسات دانشاز شرکت تیحما»موضوع قانون  هایاز شرکت کیمنظور هر1 

 باشد. دهیرس جمهوریاستیر یو فنّاور یمعاونت علم دییبه تأ هاآن تیکه صالح است 5/8/1389 خیر تارد یاسالم
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 شرایط

 باشد:شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به شرح ذیل می

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شدهتصریح ادیان از یكی یا و اسالم به دین مبین اعتقاد  -1

 لتزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانا  -2

 داشتن تابعیت ایران  -3

 تحصیلی و شغلی شئون خالف اعمال ارتكاب به اشتهار عدم  -4

 انتخابی شغل و متناسب با جسمی و روانی الزم توانایی از برخورداری  -5

 سال 15داشتن حداقل سن   -6

 نکات مهم

 خصوصی کشور نكات مهم زیر را مد نظر قرار دهند:در آزمون استخدام بخش  ثبت نامالزم است داوطلبان جهت 

مون شغلی در این آز یتوانند با هدف ارتقاهای پیشین آزمون استخدام بخش خصوصی نیز میدوره درافراد جذب شده   -1

 در دیدج دوره دگانیبرگزدوره آزمون، نسبت به  چهارمینهای شغلی نمایند. اما در فرایند معرفی به فرصت ثبت نام

 .رندیگیم قرار تریپایین تیاولو

، بیش از دانش بنیانخصوصی و  شرکت 2400بیش از های واصله از طبق برآوردهای کنونی و بر اساس درخواست  -2

برداری خواهد شد که پراکندگی این برای استخدام از طریق این آزمون بهره عنوان 264در شغلی  فرصت 18500

های خصوصی، صنعتی، تجاری و فنّاور عمدتاً گیرد. مجموعها در بر میهای کشور رهای شغلی، تمامی استانفرصت

کند، از این روی شان نیز از همین قاعده پیروی میهای مختلف، پیشرو هستند و نحوه جذب و استخدامدر زمینه

 گردد.ها به صورت مستمر و پیوسته در طول سال اضافه میتقاضای نیروی انسانی این شرکت

های شغلی پیشرو و موفق، میزان توانایی افراد در شایستگی دانش بنیانهای خصوصی و ه برای شرکتکآنجایی از  -3

های رایج قدیمی نظیر معدل و مدرک دانشگاهی و سابقه کار از اهمیت باالتری برخوردار است، لذا نسبت به شاخص

صیلی و در این آزمون با هر مدرک تح بت نامثباشد. بنابراین های شغلی میارزیابی در این آزمون مبتنی بر شایستگی

 در هر مقطع تحصیلی بالمانع است.

 خواهد بود. 1399 مردادماه سوم 24لغایت ساعت  1399 تیرماه یكمصبح بیست و  8از ساعت  ثبت نامزمان   -4

در  دولت شخوانیپ دفاترو یا  www.inre.irدر آزمون صرفاً از طریق مراجعه به سایت آزمون به نشانی  ثبت نام  -5

 باشد.پذیر میسراسر کشور امكان

 مبادرت ن،آزمو ضوابط و شرایط از آگاهی و راهنما دفترچه مطالعه کامل به ثبت نام به اقدام از قبل بایستمی داوطلبان  -6

 نمایند.
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 مواد آزمون

 باشد:مراحل آزمون شامل سه بخش زیر می

o ناسی شهای شخصیتآزمون 

o های الزامیشایستگی 

o های انتخابیشایستگی 

o های عمومیشایستگی 

 الذکر به شرح ذیل آمده است.که تعاریف موارد فوق

 شناسی های شخصیتآزمون 

ا با بازار ر هاآنهای شخصیتی و عالیق خود را بهتر شناخته و رابطه کنند تا ویژگیها به داوطلبان کمک میاین آزمون

ها در شغل مورد نظر خود درک و به طرز های شغلی مورد نیاز آن جهت توسعه و بهبود این ویژگیکار و شایستگی

 یو چگونگی او شغل بهتر طیشرا افتنیدر  داوطلببه  دنتوانیم هاآزمون نیاشایسته از آن استفاده نماید. همچنین 

را به  استکه راغب به کار در آن  یشغل یهاتید و وضعنکمک کن وی تیبه شخص اشهشغل مورد عالق یوابستگ

 لانتخاب شغ جهترا  یسودمند یهاهیتوص ها،آزمون نیخود به سؤاالت ا یهابا ثبت پاسخ افراد. دنشناسانیم او

 .کنندخود کسب می مناسب

 های الزامیشایستگی 

یستگیدسته از شا نیاسؤاالت اند. به صورت الزامی مشخص شده از سؤاالت یادسته ،یشغل نیاز عناو کیهر  یبرا

داشتن دانش و مهارت اند. آن شغل انتخاب شدههای متقاضی در ای بودن و نیاز روز شرکت، پایهتیاهم با توجه بهها 

  شود.شرایط احراز در شغل مربوطه محسوب می های مذکور از حداقلدر شایستگی

 های انتخابیشایستگی 

ها گیشوند. اهمیت این شایستیی هستند که توسط داوطلب انتخاب میهااین دسته از سواالت مربوط به شایستگی

 ها دانش و مهارت کافی را دارد.باشد با این تفاوت که هر کارجو در تعدادی از آنهای الزامی مینیز مانند شایستگی

 های عمومی شایستگی 

 باشند.انتخاب می ر شغل قابلمربوط به تمامی مشاغل هر دسته شغلی بوده و در هها این دسته از شایستگی

 

 به این صورت که به ازای هر سه پاسخ دارای نمره منفی هستند توجه: تمامی سؤاالت آزمون .

 غلط، یک پاسخ صحیح شما حذف خواهد شد.

۷



 

 

  
 

 ثبت نام گام به گام راهنمای

 

 با رایانه ثبت ناممراحل 

ود به شكلی کامالً روان طراحی ش ثبت نامآیند آزمون استخدام بخش خصوصی تالش شده است تا فر ثبت نامدر بخش 

خود را به اتمام رسانده و نهایی کنند. بدین منظور بهتر است مطابق دستورالعمل  ثبت نامتا داوطلبان در مدت زمان کمی 

 زیر اقدام نمایند:

ستفاده ا FireFoxیا  Google Chromeاز آخرین نسخه مرورگر  ثبت نامتوجه: شایسته است داوطلبان جهت 

 نمایند. 

شده و در قسمت باال سمت  www.inre.ir: وارد سایت آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به نشانی 1 مرحله

 شوید. ثبت ناموارد صفحه  "در آزمون ثبت نام"چپ سایت با فشردن دکمه 
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ات خود را مطابق عكس زیر تكمیل نماید و در انتها بر روی دکمه داوطلب بایستی مشخص ثبت نامدر صفحه : 2 مرحله

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"

 است از چپ به راست در محل  ده رقم: در قسمت مربوط به کد ملی، داوطلب باید کد ملی خود را که 1 توجه

 مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری کند.

 شروع  09خود را که با  رقمی تلفن همراه 11شماره ه تلفن همراه، داوطلب باید : در قسمت مربوط ب2 توجه

 09123456789مثال عنوانشود، در محل مربوط وارد نماید. بهمی

 در قسمت بخش امنیتی داوطلب بایستی عدد داخل تصویر را در کادر مربوطه وارد نماید.3 توجه : 

 

 

 ریز عكس مطابق را خود یفرد مشخصات یستیبا داوطلب "یفرد اتمشخص" بخش ثبت نام صفحه در :1-3 مرحله

 انتها دردسته شغلی را انتخاب نمایند و  2دسته شغلی حداکثر  9با توجه به مشاغل مد نظر خود، از میان  و دینما لیتكم

 :کند کیکل "ادامه وثبت " دکمه یرو بر

 ی تكمیل متقاض مطابق شناسنامه و کارت ملیو  کامل، فارسی: نام و نام خانوادگی باید به صورت 1 توجه

 گردد.

  خود را از منوی مربوطه انتخاب کنند. سال تولد: در بخش سال تولد تنها کافی است تا داوطلبان 2توجه 

  اخیر خود را انتخاب نمایند. ماههمحل سکونت سه: در بخش استان و شهر الزم است داوطلبان 3توجه 

۹



 

 

  
 

  زمان با شروع مراحل تكمیل ثبت نام با ورود به صفحه کاربری پس از ثبت نام، هم توانند: داوطلبان می4توجه

 خود، نسبت به انتخاب مشاغل مدنظر خود اقدام نمایند.

 .دیشو یو وارد مرحله بعد دیصفحه را فشار ده نییدر پا« ثبت و ادامه»موردنظر، دکمه  دسته شغلیس از انتخاب پ
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 صاتمشخ رینظ خود یثبت ناماطالعات  تواندیم داوطلب ،های شغلیدسته ثبت از پسقسمت و  نیا در :2-3 مرحله

 .کند مشاهده را شده انتخاب های شغلیدسته و یفرد

مشخصات وارد شده را  "ویرایش اطالعات"تواند با انتخاب گزینه : در صورت مغایرت این اطالعات داوطلب می1تبصره 

 اصالح نماید.

 

تمام  "  بر روی گزینه  نامهموافقت کامل خواندن نیهمچنی ثبت نامبررسی و تائید اطالعات ز ا پسداوطلب بایستی 

شود و های مختلف فعال میکلیک نماید. سپس امكان پرداخت به شیوه ".باشدموارد باال صحیح بوده و مورد تائید می

 تواند نوع پرداخت خود را انتخاب نماید.داوطلب می
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 پرداخت "تواند پس از انتخاب لب در صورت فعال بودن رمز دوم پویای کارت بانكی خود می: داوط1 توجه

را فشار دهد و وارد درگاه بانكی شود و با وارد کردن  "پرداخت"و انتخاب درگاه بانک مورد نظر، دکمه  "آنالین

 اطالعات کارت خود پرداخت نماید.

 های بانكی عضو شبكه شتاب وجود در سایت، پذیرنده همه کارتهای پرداخت آنالین م: هر یک از درگاه2 توجه

 باشند.های تجارت، صادرات، ملی، سپه، آینده، پارسیان و ...( می)مانند بانک

 

 تواند پرداخت خود را به صورت انتقال وجه : داوطلب در صورت نداشتن رمز دوم کارت بانكی خود می3 توجه

مت شده در قسبه شماره کارت مشخص ثبت نامورت که پس از انتقال مبلغ به این ص .کارت به کارت انجام دهد

شماره کارت، نزد بانک پاسارگاد(، اطالعات پرداخت خود شامل  5022-2970-0000-1607) کارت به کارت

را فشار دهد.  "ثبت"را وارد نموده و پس از آن دکمه  زمان پرداختو  تاریخ، شماره پیگیری/مرجع

 دریافت راهنمای کارت"تواند توضیحات کامل جهت کارت به کارت را با کلیک بر روی دکمه یضمناً داوطلب م

گهداری گردد نسبت به حفظ و نبه صورت یک فایل دریافت نماید. همچنین به داوطلب توصیه اکید می "به کارت

 قبض انتقال وجه خود تا پایان مراحل آزمون کوشا باشند.
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تی گردد که وی بایسرداخت، یک پیامک حاوی کد تائید شماره تلفن همراه برای داوطلب ارسال می: پس از تائید پ4مرحله 

 را فشار دهد. "ثبت و ادامه"آن را در کادر مربوطه وارد نموده و دکمه 

 بایستی با انتخاب "ثبت مشخصات فردی": در صورت اشتباه وارد نمودن شماره تلفن همراه در مرحله 1 توجه 
 شماره تلفن همراه خود را اصالح نماید. "الح شمارهاص"گزینه 

 را  "ارسال مجدد کد تائید"بایست گزینه دقیقه، داوطلب می 2: در صورت عدم دریافت پیامک بعد از 2 توجه
 فشار دهد تا کد جدید را دریافت نماید.
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داقل حباید را انتخاب نماید. رمز عبور کاربری خود  صفحهبایست رمز عبور برای ورود به در ادامه این مرحله داوطلب می

 باشد. ها(کاراکتر )حرف یا عدد یا ترکیبی از آن 6شامل 

 بالمانع است. #و  @، &: در انتخاب رمز عبور، استفاده از کاراکترهای خاص نظیر /، %، 1 توجه 

 آزمون در حفظ و نگهداری  بایست رمز عبور انتخابی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل: داوطلب می2 توجه

 آن کوشا باشد. رمز عبور باید به نحوی انتخاب گردد که فراموش نشود.

 کلید خود توجه نمایید.: در هنگام انتخاب رمز عبور، به زبان صفحه3 توجه 

 بایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.در قسمت تكرار رمز عبور، داوطلب می -
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کنند. کارت داوطلبی شامل مشخصات اولیه هر داوطلب و : در این مرحله داوطلبان کارت خود را دریافت می5مرحله 

ارد و توانند با کلیک بر روی دکمه ورود به صفحه کاربریها همچنین میباشد. آندسته شغلی انتخاب شده توسط وی می

 .پروفایل خود شوند
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 با تلفن همراه مثبت نامراحل 

ود به شكلی کامالً روان طراحی ش ثبت نامآزمون استخدام بخش خصوصی تالش شده است تا فرآیند  ثبت نامدر بخش 

خود را به اتمام رسانده و نهایی کنند. بدین منظور بهتر است مطابق دستورالعمل  ثبت نامتا داوطلبان در مدت زمان کمی 

 زیر اقدام نمایند:

ند، کنهمراه خود اقدام به ثبت نام آزمون میهت استفاده داوطلبانی که با تلفن شرح داده شده در ذیل جتوجه: مراحل 

 باشد.می

شده و در قسمت باالی سایت  www.inre.ir: وارد سایت آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به نشانی 1 مرحله

 شوید. ثبت ناموارد صفحه  "در آزمون ثبت نام"با فشردن دکمه 
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داوطلب بایستی مشخصات خود را مطابق عكس زیر تكمیل نماید و در انتها بر روی دکمه  ثبت نامدر صفحه : 2 مرحله

 کلیک کند: "ثبت و ادامه"

 ه راست در محل است از چپ ب ده رقم: در قسمت مربوط به کد ملی، داوطلب باید کد ملی خود را که 1 توجه

 مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری کند.

 شروع  09خود را که با  رقمی تلفن همراه 11شماره : در قسمت مربوط به تلفن همراه، داوطلب باید 2 توجه

 09123456789مثال عنوانشود، در محل مربوط وارد نماید. بهمی

 ب بایستی عدد داخل تصویر را در کادر مربوطه وارد نماید: در قسمت بخش امنیتی داوطل3 توجه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریز عكس مطابق را خود یفرد مشخصات یستیبا داوطلب "یفرد مشخصات" بخش ثبت نام صفحه در :1-3 مرحله

 انتها درو  دسته شغلی را انتخاب نمایند 2دسته شغلی حداکثر  9با توجه به مشاغل مد نظر خود، از میان  و دینما لیتكم

 :کند کیکل "ادامه وثبت " دکمه یرو بر

 ی تكمیل متقاض مطابق شناسنامه و کارت ملیو  کامل، فارسی: نام و نام خانوادگی باید به صورت 1 توجه

 گردد.

  خود را از منوی مربوطه انتخاب کنند. سال تولد: در بخش سال تولد تنها کافی است تا داوطلبان 2توجه 
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  اخیر خود را انتخاب نمایند. ماههمحل سکونت سهاستان و شهر الزم است داوطلبان : در بخش 3توجه 

  زمان با شروع مراحل تكمیل ثبت نام با ورود به صفحه کاربری توانند پس از ثبت نام، هم: داوطلبان می4توجه

 خود، نسبت به انتخاب مشاغل مدنظر خود اقدام نمایند.

 .دیشو یو وارد مرحله بعد دیصفحه را فشار ده نییدر پا« ثبت و ادامه»، دکمه موردنظر دسته شغلیس از انتخاب پ
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 اتمشخص رینظ خود یثبت ناماطالعات  تواندیم داوطلب ،های شغلیدسته ثبت از پسقسمت و  نیا در :2-3 مرحله

 .کند مشاهده را شده انتخاب های شغلیدسته و یفرد

مشخصات وارد شده را  "ویرایش اطالعات"تواند با انتخاب گزینه غایرت این اطالعات داوطلب می: در صورت م1تبصره 

 اصالح نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام موارد  "بر روی گزینه  نامهموافقت کامل خواندن نیهمچنی ثبت نامبررسی و تائید اطالعات از  پسداوطلب بایستی 

شود و داوطلب های مختلف فعال میکلیک نماید. سپس امكان پرداخت به شیوه ".دباشباال صحیح بوده و مورد تائید می

 تواند نوع پرداخت خود را انتخاب نماید.می

 پرداخت "تواند پس از انتخاب : داوطلب در صورت فعال بودن رمز دوم پویای کارت بانكی خود می1 توجه

را فشار دهد و وارد درگاه بانكی شود و با وارد کردن  "پرداخت"و انتخاب درگاه بانک مورد نظر، دکمه  "آنالین

 اطالعات کارت خود پرداخت نماید.
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 های بانكی عضو شبكه شتاب های پرداخت آنالین موجود در سایت، پذیرنده همه کارت: هر یک از درگاه2 توجه

 باشند.های تجارت، صادرات، ملی، سپه، آینده، پارسیان و ...( می)مانند بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تواند پرداخت خود را به صورت انتقال وجه کارت : داوطلب در صورت نداشتن رمز دوم کارت بانكی خود می3 توجه

ه شده در قسمت کارت ببه شماره کارت مشخص ثبت نامبه این صورت که پس از انتقال مبلغ  .به کارت انجام دهد

شماره کارت، شماره العات پرداخت خود شامل نزد بانک پاسارگاد(، اط 5022-2970-0000-1607) کارت

را فشار دهد. ضمناً داوطلب  "ثبت"را وارد نموده و پس از آن دکمه  زمان پرداختو  تاریخ، پیگیری/مرجع

ه ب "دریافت راهنمای کارت به کارت"تواند توضیحات کامل جهت کارت به کارت را با کلیک بر روی دکمه می

ال گردد نسبت به حفظ و نگهداری قبض انتق. همچنین به داوطلب توصیه اکید می صورت یک فایل دریافت نماید.

 وجه خود تا پایان مراحل آزمون کوشا باشند.
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 گردد که ویپس از تائید پرداخت، یک پیامک حاوی کد تائید شماره تلفن همراه برای داوطلب ارسال می: 4مرحله 

 را فشار دهد. "ثبت و ادامه"مربوطه وارد نموده و دکمه بایستی آن را در کادر 

 بایستی با انتخاب "ثبت مشخصات فردی": در صورت اشتباه وارد نمودن شماره تلفن همراه در مرحله 1 توجه 

 شماره تلفن همراه خود را اصالح نماید. "اصالح شماره"گزینه 

 را  "ارسال مجدد کد تائید"بایست گزینه طلب میدقیقه، داو 2: در صورت عدم دریافت پیامک بعد از 2 توجه

 فشار دهد تا کد جدید را دریافت نماید.
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داقل حباید ورود به صفحه کاربری خود را انتخاب نماید. رمز عبور بایست رمز عبور برای در ادامه این مرحله داوطلب می

 د.باش ها(کاراکتر )حرف یا عدد یا ترکیبی از آن 6شامل 

 بالمانع است. #و  @، &: در انتخاب رمز عبور استفاده از کاراکترهای خاص نظیر /،%، 1توجه 

 بایست رمز عبور انتخابی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل آزمون در حفظ و نگهداری : داوطلب می2توجه

 آن کوشا باشد. رمز عبور باید به نحوی انتخاب گردد که فراموش نشود.

 کلید خود توجه نمایید.: در هنگام انتخاب رمز عبور، به زبان صفحه3توجه 

 بایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجدداً وارد کند.در قسمت تكرار رمز عبور، داوطلب می -
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اولیه هر داوطلب و  کنند. کارت داوطلبی شامل مشخصاتخود را دریافت میدر این مرحله داوطلبان کارت  :5مرحله 

ارد و توانند با کلیک بر روی دکمه ورود به صفحه کاربریها همچنین میباشد. آندسته شغلی انتخاب شده توسط وی می

 پروفایل خود شوند.
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 دسته شغلی و مشاغل آزمون

 

 .ده استشاشاره های شغلی دسته به تفكیکبه عناوین شغلی چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی در این بخش 

 

 مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروش – 2جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 بازاریاب تلفنی بازاریابی و فروش 1001

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( بازاریابی و فروش 1002

 دار و متصدی امور فروشگاهیصندوق بازاریابی و فروش 1003

 فروشنده بازاریابی و فروش 1004

 کارشناس بازاریابی بازاریابی و فروش 1005

 کارشناس بازرگانی خارجی بازاریابی و فروش 1006

 کارشناس بازرگانی داخلی بازاریابی و فروش 1007

 کارشناس برندینگ بازاریابی و فروش 1008

 کارشناس تحقیقات بازار بازاریابی و فروش 1009

 کارشناس خدمات پس از فروش زاریابی و فروشبا 1010

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ بازاریابی و فروش 1011

 کارشناس فروش بازاریابی و فروش 1012

 متصدی چیدمان فروشگاهی بازاریابی و فروش 1013

 (MBAوکار )مشاور کسب بازاریابی و فروش 1014

 

 سالمتمشاغل دسته شغلی  – 3جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی غلکد ش

 های اولیهامدادگر، بهیار و اپراتور کمک سالمت 2001

 تكنسین آزمایشگاه سالمت 2002

 دامپزشک سالمت 2003

 پزشکدستیار دندان سالمت 2004

 شناس و مشاورروان سالمت 2005

 HSEکارشناس  سالمت 2006

 کارشناس بهداشت محیط سالمت 2007

 ناس صنایع غذاییکارش سالمت 2008

 کارشناس علوم آزمایشگاهی سالمت 2009
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 فناوری اطالعاتمشاغل دسته شغلی  – 4جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

نویسبرنامه NET (C#). فناوری اطالعات 3001  

نویسبرنامه NET (VB). فناوری اطالعات 3002  

 کارشناس DevOps فناوری اطالعات 3003

 اپراتور رایانه فناوری اطالعات 3004

 Back-End Node JSنویس برنامه فناوری اطالعات 3005

 Back-End Python (Django-Flask)نویس برنامه فناوری اطالعات 3006

 Cنویس برنامه فناوری اطالعات 3007

 Cنویس ++برنامه فناوری اطالعات 3008

 Data Analysis-Python (SciPy-Pandas)نویس برنامه فناوری اطالعات 3009

 Front-Endنویس برنامه فناوری اطالعات 3010

 Full-Stackنویس برنامه فناوری اطالعات 3011

 Javaنویس برنامه فناوری اطالعات 3012

 Laravelنویس برنامه فناوری اطالعات 3013

 Matlabنویس برنامه فناوری اطالعات 3014

 PHPنویس برنامه فناوری اطالعات 3015

 IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3016

 Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3017

 Cross-Platformهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3018

 پژوهشگر علوم کامپیوتر فناوری اطالعات 3019

 های کامپیوتریتیبان سیستمپش فناوری اطالعات 3020

 گر دادهتحلیل فناوری اطالعات 3021

 تعمیرکار رایانه فناوری اطالعات 3022

 های متن بازCMSدهنده توسعه فناوری اطالعات 3023

 Linuxکارشناس  فناوری اطالعات 3024

 افزارکارشناس استقرار نرم فناوری اطالعات 3025

 اس امنیتکارشن فناوری اطالعات 3026

 کارشناس پایگاه داده فناوری اطالعات 3027

 Activeکارشناس شبكه  فناوری اطالعات 3028

 Passiveکارشناس شبكه  فناوری اطالعات 3029

 کارشناس فناوری اطالعات فناوری اطالعات 3030

 افزاریکارشناس کنترل پروژه نرم فناوری اطالعات 3031

 س هوش مصنوعیکارشنا فناوری اطالعات 3032

 (CTOمدیر ارشد فنی ) فناوری اطالعات 3033

 وب مستر فناوری اطالعات 3034
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 فنی و اجراییمشاغل دسته شغلی  – 5جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت فنی و اجرایی 4001

 آمارگیر و پرسشگر فنی و اجرایی 4002

 کاربرق فنی و اجرایی 4003

 تایپیست فنی و اجرایی 4004

 دارتحصیل فنی و اجرایی 4005

 تعمیرکار خودرو فنی و اجرایی 4006

 تعمیرکار وسایل الكترونیكی فنی و اجرایی 4007

 تكنسین فنی و تاسیسات فنی و اجرایی 4008

 راننده خودرو و کامیونت فنی و اجرایی 4009

 شارکاردان انتقال و انت فنی و اجرایی 4010

 کاردان تاسیسات فنی و اجرایی 4011

 کاردان صدا و تصویر فنی و اجرایی 4012

 کارگر ساده فنی و اجرایی 4013

 خانگی نصاب/تعمیرکار لوازم فنی و اجرایی 4014

 حفاظت فیزیكی و نگهبان فنی و اجرایی 4015

 

 

 کارشناسی و ارائه خدماتمشاغل دسته شغلی  – 6جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 پژوهشگر کارشناسی و ارائه خدمات 5001

 دستیار وکیل کارشناسی و ارائه خدمات 5002

 راهنمای گردشگری )تور لیدر( کارشناسی و ارائه خدمات 5003

 کارشناس اقتصادی کارشناسی و ارائه خدمات 5004

 کارشناس آمار کارشناسی و ارائه خدمات 5005

 کارشناس تحقیق و توسعه ی و ارائه خدماتکارشناس 5006

 کارشناس تعمیرات و نگهداری کارشناسی و ارائه خدمات 5007

 کارشناس حقوقی کارشناسی و ارائه خدمات 5008

 هاها و روشکارشناس سیستم کارشناسی و ارائه خدمات 5009

 کارشناس طراحی و توسعه محصول کارشناسی و ارائه خدمات 5010

 کارشناس گردشگری رشناسی و ارائه خدماتکا 5011

 کارشناس کنترل کیفیت کارشناسی و ارائه خدمات 5012

 کتابدار کارشناسی و ارائه خدمات 5013

۲۸



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مربی مهد کودک کارشناسی و ارائه خدمات 5014

 مهماندار )هتل، هواپیما و ...( کارشناسی و ارائه خدمات 5015

 راستاروی کارشناسی و ارائه خدمات 5016

 

 مالی، اداری و حقوقیمشاغل دسته شغلی  – 7جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 اپراتور ارتباط با مشتری مالی، اداری و حقوقی 6001

 انباردار مالی، اداری و حقوقی 6002

 پاسخگوی تلفنی مالی، اداری و حقوقی 6003

 گر بورستحلیل مالی، اداری و حقوقی 6004

 حسابدار مالی، اداری و حقوقی 6005

 حسابدار صنعتی مالی، اداری و حقوقی 6006

 دفتردار/متصدی دبیرخانه مالی، اداری و حقوقی 6007

 کارشناس امور اجرایی مالی، اداری و حقوقی 6008

 کارشناس امور کارگزینی و منابع انسانی مالی، اداری و حقوقی 6009

 ارشناس بیمهک مالی، اداری و حقوقی 6010

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی مالی، اداری و حقوقی 6011

 کارشناس حسابرسی مالی، اداری و حقوقی 6012

 کارشناس خرید مالی، اداری و حقوقی 6013

 کارشناس روابط عمومی مالی، اداری و حقوقی 6014

 کارشناس مالی مالی، اداری و حقوقی 6015

 گذاریکارشناس/مشاور سرمایه مالی، اداری و حقوقی 6016

 کارگزار امور رفاهی مالی، اداری و حقوقی 6017

 کارمند اداری مالی، اداری و حقوقی 6018

 متصدی امور بانكی مالی، اداری و حقوقی 6019

 متصدی بایگانی مالی، اداری و حقوقی 6020

 مسئول دفتر مالی، اداری و حقوقی 6021

 مسئول قراردادها یمالی، اداری و حقوق 6022

 منشی مالی، اداری و حقوقی 6023

 منشی دفتر حقوقی مالی، اداری و حقوقی 6024
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 مدیریتیمشاغل دسته شغلی  – 8جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 HSEمدیر  مدیریتی 7001

 مدیر اجرایی مدیریتی 7002

 مدیر اداری مدیریتی 7003

 مور گردشگریمدیر ا مدیریتی 7004

 مدیر بازرگانی خارجی مدیریتی 7005

 مدیر بازرگانی داخلی مدیریتی 7006

 مدیر پروژه مدیریتی 7007

 مدیر پروژه فناوری اطالعات مدیریتی 7008

 مدیر تبلیغات و بازاریابی مدیریتی 7009

 مدیر تحقیق و توسعه مدیریتی 7010

 مدیر توسعه بازار مدیریتی 7011

 مدیر تولید یریتیمد 7012

 مدیر خرید و تدارکات مدیریتی 7013

 مدیر رسانه مدیریتی 7014

 مدیر روابط عمومی مدیریتی 7015

 مدیر طراحی و توسعه محصول مدیریتی 7016

 مدیر فروش مدیریتی 7017

 مدیر فروشگاه مدیریتی 7018

 مدیر کنترل کیفیت مدیریتی 7019

 جیره تامینمدیر لجستیک/زن مدیریتی 7020

 مدیر مالی مدیریتی 7021

 مدیر منابع انسانی مدیریتی 7022

 مدیرعامل مدیریتی 7023

 

 مهندسیمشاغل دسته شغلی  – 9جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندس انتقال و انتشار مهندسی 8001

 مهندس انرژی مهندسی 8002

 مهندس برق مهندسی 8003

 قدرت -ندس برق مه مهندسی 8004

 کنترل -مهندس برق  مهندسی 8005

 الكترونیک -مهندس برق  مهندسی 8006

 های دیجیتالسیستم -مهندس برق  مهندسی 8007

۳۰



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مخابرات -مهندس برق  مهندسی 8008

 مهندس پزشكی مهندسی 8009

 مهندس تاسیسات مهندسی 8010

 مهندس رباتیک مهندسی 8011

 رسازیمهندس شه مهندسی 8012

 مهندس شیمی مهندسی 8013

 شیمیایی سلولزی -مهندس شیمی  مهندسی 8014

 صنایع پاالیش -مهندس شیمی  مهندسی 8015

 صنایع پتروشیمی -مهندس شیمی  مهندسی 8016

 صنایع پلیمر -مهندس شیمی  مهندسی 8017

 صنایع شیمیایی معدنی -مهندس شیمی  مهندسی 8018

 صنایع گاز -می مهندس شی مهندسی 8019

 طراحی فرایندهای صنایع نفت -مهندس شیمی  مهندسی 8020

 نانوفناوری -مهندس شیمی  مهندسی 8021

 مهندس صدا و تصویر مهندسی 8022

 مهندس صنایع مهندسی 8023

 مهندس صنایع غذایی مهندسی 8024

 مهندس عمران مهندسی 8025

 آب و فاضالب -مهندس عمران  مهندسی 8026

 شناسیخاک -مهندس عمران  مهندسی 8027

 آهنراه -مهندس عمران  مهندسی 8028

 محیط زیست -مهندس عمران  مهندسی 8029

 مهندس فضای سبز مهندسی 8030

 افزارنرم -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8031

 مهندس کشاورزی مهندسی 8032

 مهندس متالورژی و مواد مهندسی 8033

 جوشكاری -متالورژی و مواد  مهندس مهندسی 8034

 استخراج -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8035

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8036

 سرامیک -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8037

 شكل دادن فلزات -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8038

 ایی و انتخاب مواد مهندسیشناس -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8039

 حفاظت و خوردگی مواد -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8040

 مهندس معدن مهندسی 8041

 فرآوری -مهندس معدن  مهندسی 8042

۳۱



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مكانیک سنگ -مهندس معدن  مهندسی 8043

 مهندس معماری مهندسی 8044

 معماری داخلی -مهندس معماری  مهندسی 8045

 مهندس مكانیک مهندسی 8046

 حرارت و سیاالت -مهندس مكانیک  مهندسی 8047

 طراحی جامدات -مهندس مكانیک  مهندسی 8048

 خودرو -مهندس مكانیک  مهندسی 8049

 دریا -مهندس مكانیک  مهندسی 8050

 ساخت و تولید -مهندس مكانیک  مهندسی 8051

 مهندس نفت مهندسی 8052

 ریبردامهندس نقشه مهندسی 8053

 مهندس هوافضا مهندسی 8054

 فناوری اطالعات -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8055

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8056

 

 هنر، رسانه و آموزش شغلی مشاغل دسته – 10جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 های اجتماعیکارشناس شبكه هنر، رسانه و آموزش 9001

 شناسیکارشناس/مدرس زمین رسانه و آموزشهنر،  9002

 ارزیاب بازیگر هنر، رسانه و آموزش 9003

 ارزیاب تدوینگر هنر، رسانه و آموزش 9004

 ارزیاب تصویربردار هنر، رسانه و آموزش 9005

 کننده پویانماییارزیاب تهیه هنر، رسانه و آموزش 9006

 تلویزیونیکننده ارزیاب تهیه هنر، رسانه و آموزش 9007

 کننده رادیوییارزیاب تهیه هنر، رسانه و آموزش 9008

 پرداز/گریمورارزیاب چهره هنر، رسانه و آموزش 9009

 ارزیاب دوبلور/صداپیشه هنر، رسانه و آموزش 9010

 پردازارزیاب صحنه هنر، رسانه و آموزش 9011

 ارزیاب صدابردار هنر، رسانه و آموزش 9012

 ارزیاب کارگردان تلویزیونی نه و آموزشهنر، رسا 9013

 ارزیاب کارگردان نمایشی/هنری هنر، رسانه و آموزش 9014

 ارزیاب گزارشگر هنر، رسانه و آموزش 9015

 ارزیاب گوینده/مجری هنر، رسانه و آموزش 9016

 تولید ارزیاب مدیر هنر، رسانه و آموزش 9017

۳۲



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 زارزیاب نورپردا هنر، رسانه و آموزش 9018

 نویسنامهفیلم ارزیاب نویسنده/ هنر، رسانه و آموزش 9019

 تدوینگر هنر، رسانه و آموزش 9020

 تصویربردار رسانه هنر، رسانه و آموزش 9021

 کننده تلویزیونیتهیه هنر، رسانه و آموزش 9022

 کننده رادیوییتهیه هنر، رسانه و آموزش 9023

 دازپرچهره هنر، رسانه و آموزش 9024

 دبیر گوینده هنر، رسانه و آموزش 9025

 دبیری/معلمی هنر، رسانه و آموزش 9026

 صدابردار هنر، رسانه و آموزش 9027

 طراح اینفوگرافی هنر، رسانه و آموزش 9028

 طراح داخلی و دکوراسیون هنر، رسانه و آموزش 9029

 طراح دکور هنر، رسانه و آموزش 9030

 (UI/UX)طراح رابط/تجربه کاربری  موزشهنر، رسانه و آ 9031

 طراح هویت بصری هنر، رسانه و آموزش 9032

 عكاس هنر، رسانه و آموزش 9033

 کارشناس رسانه هنر، رسانه و آموزش 9034

 کارشناس طراحی صنعتی هنر، رسانه و آموزش 9035

 کارشناس نشر و تولید محتوا هنر، رسانه و آموزش 9036

 کارشناس/مدرس ادبیات ه و آموزشهنر، رسان 9037

 کارشناس/مدرس تاریخ هنر، رسانه و آموزش 9038

 کارشناس/مدرس ریاضی هنر، رسانه و آموزش 9039

 شناسیکارشناس/مدرس زیست هنر، رسانه و آموزش 9040

 کارشناس/مدرس شیمی هنر، رسانه و آموزش 9041

 یتیکارشناس/مدرس علوم ترب هنر، رسانه و آموزش 9042

 کارشناس/مدرس علوم دینی هنر، رسانه و آموزش 9043

 کارشناس/مدرس فیزیک هنر، رسانه و آموزش 9044

 کارگردان پویانمایی هنر، رسانه و آموزش 9045

 کارگردان تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9046

 گرافیست هنر، رسانه و آموزش 9047

 گوینده رسانه هنر، رسانه و آموزش 9048

 مترجم/مدرس زبان انگلیسی هنر، رسانه و آموزش 9049

 مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی هنر، رسانه و آموزش 9050

 مترجم/مدرس زبان عربی هنر، رسانه و آموزش 9051

 متصدی صحنه تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9052

۳۳



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مدرس بازیگری هنر، رسانه و آموزش 9053

 مدرس تدوینگری زشهنر، رسانه و آمو 9054

 مدرس تصویربرداری هنر، رسانه و آموزش 9055

 کنندگی پویانماییمدرس تهیه هنر، رسانه و آموزش 9056

 کنندگی تلویزیونیمدرس تهیه هنر، رسانه و آموزش 9057

 کنندگی رادیوییمدرس تهیه هنر، رسانه و آموزش 9058

 ریموریپردازی/گمدرس چهره هنر، رسانه و آموزش 9059

 گیمدرس دوبلوری/صداپیشه هنر، رسانه و آموزش 9060

 پردازیصحنهمدرس  هنر، رسانه و آموزش 9061

 مدرس کارگردانی نمایشی/هنری هنر، رسانه و آموزش 9062

 مدرس گزارشگری هنر، رسانه و آموزش 9063

 مدیریت تولیدمدرس  هنر، رسانه و آموزش 9064

 مدرس نورپردازی زشهنر، رسانه و آمو 9065

 نویسینامهمدرس نویسندگی/فیلم هنر، رسانه و آموزش 9066

 مدرس صدابرداری هنر، رسانه و آموزش 9067

 مدرس کارگردانی تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9068

 مدرس گویندگی/اجرا هنر، رسانه و آموزش 9069

 مربی ورزشی هنر، رسانه و آموزش 9070

 مشاور تحصیلی نه و آموزشهنر، رسا 9071

 منشی صحنه تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9072

 نورپرداز هنر، رسانه و آموزش 9073
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 تعاریف مشاغل آزمون

 ت.های شغلی اشاره شده اسچهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی به تفكیک دسته مشاغلدر این بخش به تعاریف 

 دسته شغلی بازاریابی و فروش تعریف مشاغل – 11جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 بازاریاب تلفنی بازاریابی و فروش 1001
د به کند تا با مشتری ارتباط برقرار نموده و بتوانبازاریاب تلفنی از تلفن استفاده می

 بتواند هایتاًها را برای ارتباط با شرکت ترغیب نماید و نها اطالعاتی ارائه کند، آنآن
 محصول یا خدمتی را بفروشد.

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( بازاریابی و فروش 1002
ها را ها رفته و آنکسی است که برای فروش محصول یا خدماتی به سراغ مشتری

 کند،کار دیگر ویزیتور دریافت سفارش است.به خرید ترغیب می

 بازاریابی و فروش 1003
مور دار و متصدی اصندوق

 فروشگاهی

دهد. این کار ها را انجام میکسی است که کار دریافت و توزیع پول در فروشگاه
های فروشگاهی، یا معموال شامل استفاده از اسكنرهای الكترونیكی، صندوق

های اعتباری و نقدی و تایید شود. پردازش عملیات کارتتجهیزات مرتبط نیز می
 باشد.ها نیز ازجمله وظایف محوله میچک

 فروشنده بازاریابی و فروش 1004
تواند با دادن سازی مشتریان را دارد و میفروشنده کسی است که توانایی تأثیر و قانع

اطالعات الزم در مورد محصوالت به مشتری آنان را برای خرید یک محصول یا 
 خدمت مجاب کند.

 کارشناس بازاریابی بازاریابی و فروش 1005
هایی است که برای محصول/خدمات شود که به دنبال روشبه کسی گفته می

 های مناسب، پل ارتباطیشده توسط شرکت، بازار مناسب پیدا کند و با روشارائه
 مناسبی میان نیاز مشتری، بازار هدف و محصول/خدمات شرکت ایجاد کند.

 کارشناس بازرگانی خارجی بازاریابی و فروش 1006
ها المللى ازنظر عرضه و تقاضاى کاالها و قیمتار بینکسی است که به بررسى باز

و شرایط اقتصادى، تهیه و تدوین برنامه بازرگانى، بررسى عملكرد بازرگانى، 
 پردازد.هاى اجرایى مربوط به تدارکات، خرید خارجى و صادرات و واردات میفعالیت

 کارشناس بازرگانی داخلی بازاریابی و فروش 1007
ا و هه بررسى بازار داخلی ازنظر عرضه و تقاضاى کاالها و قیمتفردی است که ب

شرایط اقتصادى، تهیه و تدوین برنامه بازرگانى، بررسى عملكرد بازرگانى، 
 پردازد.های اجرایى مربوط به تدارکات و خرید و فروش داخلى میفعالیت

 کارشناس برندینگ بازاریابی و فروش 1008

و تخصصی برای خلق برند آشنا بوده و هدف او از  شخصی است که با اصول علمی
انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است. وی برندسازی، ایجاد ذهنیت و چشم

صورت کاربردی، معرفی صحیح و وظایفی چون شناسایی بازار مخاطبین برند به
 بهای سازمان به مشتریان، طراحی و انتخاب نام و نشان تجاری متناسدقیق قابلیت

 با هویت برند و ... را بر عهده دارد.

 کارشناس تحقیقات بازار بازاریابی و فروش 1009
ای ای و ملی برکارشناس تحقیقات بازار به مطالعه شرایط بازارهای محلی، منطقه

ن ها در تعییها به شرکتپردازد. آنبررسی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت می
 کنند.ار هدف و میزان قیمت آن کمک مینوع محصول موردنیاز مردم، باز
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 بازاریابی و فروش 1010
کارشناس خدمات پس از 

 فروش

 های پس ازکارشناس خدمات پس از فروش کسی است که وظیفه انجام فعالیت
ها برای گرفتن فروش کاال برای به دست آوردن رضایت مشتریان و کمک به آن

 اند را بر عهده دارد.افت نمودهکه دریبیشترین ارزش از محصوالت یاخدماتی

 بازاریابی و فروش 1011
کارشناس دیجیتال 

 مارکتینگ

ها و ابزارهای کارشناس دیجیتال مارکتینگ باید دارای درک قوی از استراتژی
های دیجیتال مارکتینگ بازاریابی فعلی باشد، همچنین قادر به هدایت کمپین

ر تا زمان اجرا با در نظر گرفتن بودجه یكپارچه )با هدف مشترک( از زمان شروع کا
 اختصاصی باشد.

 کارشناس فروش بازاریابی و فروش 1012
کارشناس فروش فردی است که وظیفه معرفی محصول را به مشتریان بالقوه دارد. 

ند، این ککارشناس فروش، در امر تسهیل فروش و افزایش میزان فروش فعالیت می
 شود.حضوری و یا تلفنی انجام می کار از طریق بازاریابی و فروش

 متصدی چیدمان فروشگاهی بازاریابی و فروش 1013

جاد و حفظ ای« تصویر»فروشگاه باید بتواند در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل خود، 
کند و متصدی چیدمان فروشگاهی نقش موثری در تصویرسازی دارد. وی همچنین 

های خرید و فروش با فراهم کردن پایانهها را امكان فروش محصوالت در فروشگاه
 آورد.و ارائه خدمات به وجود می

 (MBAوکار )مشاور کسب بازاریابی و فروش 1014
وری هر سازمان به ارائه منظور کمک به بهبود عملكرد و بهرهوکار بهمشاور کسب

وکار پرداخته و پردازد. این متخصصان به تحلیل کسبمشاوره مدیریت می
 دهند.هایی برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه میلحراه

 

 تعریف مشاغل دسته شغلی سالمت – 12جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 سالمت 2001
امدادگر، بهیار و اپراتور 

 های اولیهکمک

دگی دیکسی است که با حضور سریع در محل حادثه، از پیشرفت صدمات و آسیب
د. دهها را به مراکز درمانی و پزشكی ارجاع میکند و آنافراد جلوگیری می جسمی

ها و ها، اورژانسها، آسایشگاهها، درمانگاهتوانند در بیمارستانهمچنین این افراد می
 نمایند.مراکز بهداشتی درمانی به مددجویان ارائه خدمات می

 تكنسین آزمایشگاه سالمت 2002
های پزشكی آشنایی دارد و به انجام یل آزمایشگاهی و آزمایشکسی است که با وسا

 پردازد. در آزمایشگاه میی معمول پزشكی هاآزمایش

 دامپزشک سالمت 2003

ان های حیوانات، به غیر از انسکسی است که به شناخت، درمان و پیشگیری بیماری
 دفپردازد. هیز میهای مشترک انسان و دام نپردازد. همچنین به بررسی بیماریمی

نیز  انسان و بهداشت مواد غذایی تأمین حیوانات دامپزشک عالوه بر درمان نهایی
 باشد.می
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 پزشکدستیار دندان سالمت 2004

 پزشكیفردی است که محیط کار را با چیدن و مرتب کردن وسایل و مواد دندان
می و درمانی بر روی بیمار به پیش از درمان آماده کرده، در حال انجام عملیات ترمی

کند، بیمار را برای عملیات دندانپزشكی آماده و وسایل موردنیاز کمک میدندانپزشک 
کند. وی همچنین به بیمار در مورد بهداشت دهان و را ضدعفونی و استریلیزه می

 کند.دهد و به امور دفتری مطب رسیدگی میدندان آموزش می

 شاورروانشناس و م سالمت 2005
کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان 

دهد. وی از یک طرف رابطه بین عملكرد ای مورد بررسی قرار میبه شكل حرفه
 کند.مغز و رفتار و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار را بررسی می

 HSEکارشناس  سالمت 2006
ست و زیرت بر عملكرد ایمنی، بهداشت شغلی، محیطشخصی است که وظیفه نظا

ها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت
 را در سازمان/شرکت بر عهده دارد.

 کارشناس بهداشت محیط سالمت 2007
محیطی یک کسی است که به شناسایی، ارزیابی و اصالح معضالت زیست

 پردازد.تی که تأثیر محسوسی بر بهداشت عمومی دارد میشرکت/واحد صنع

 کارشناس صنایع غذایی سالمت 2008
ه کیفی مواد غذایی در فرایند تولید را بر عهدکارشناس صنایع غذایی وظیفه کنترل

ی، ها مواد غذایها یا خط تولید کارخانههایی مانند آزمایشگاهتواند در بخشدارد و می
 کار شود.مشغول به …ها و دانشگاه مؤسسات تحقیقاتی،

 کارشناس علوم آزمایشگاهی سالمت 2009
که با آنالیز آزمایشگاهی خون، بافت بدن انسان و سایر موارد، با هدف تشخیص فردی

 بیماری سروکار دارد.

 

 فناوری اطالعاتتعریف مشاغل دسته شغلی  – 13جدول شماره 

 غلتعریف ش عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

نویسبرنامه NET (C#). فناوری اطالعات 3001  

عامل نویسی در سیستمبرای برنامه #Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه
نویس فرآیند نوشتن، باشد. برنامهمسلط می Netویندوز با استفاده از چارچوب .

( برنامه را انجام source code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )اشكال
 دهد.یم

 فناوری اطالعات 3002
.NET (VB) 

نویسبرنامه  

عامل نویسی در سیستمبرای برنامه VBنویسی شخصی است که به زبان برنامه
نویس فرآیند نوشتن، باشد. برنامهمسلط می Netویندوز با استفاده از چارچوب .

ام ( برنامه را انجsource code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )اشكال
 دهد.می
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 غلتعریف ش عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 کارشناس DevOps فناوری اطالعات 3003

افزار را ای در توسعه نرمهای عملیاتی و توسعهشخصی است که ارتباط میان بخش
بایستی  DevOpsکند. ازجمله مواردی که یک کارشناس فراهم و تسهیل می

های هردو توان به داشتن درک کامل از اهداف و مسئولیتخوبی انجام دهد میبه
اجرای  نویسی جدید برایریزی و توسعه برنامهتیم توسعه و عملیات، کمک به برنامه

های جدید از توسعه تا کارکنان برای های جدید، نظارت برانتشار ویژگیسیستم
های جدید برای افزار و نظارت بر امنیت ساختاطمینان از صحیح کارکردن نرم

 منجر به تهدیدهای امنیتی شود. تواندکه میارزیابی هرگونه نفوذ احتمالی

 فردی است که توانایی کار با رایانه و اینترنت را دارد. اپراتور رایانه فناوری اطالعات 3004

 فناوری اطالعات 3005
 Back-Endنویس برنامه

Node JS 

نا شوند آشهایی که در سمت سرور اجرا میکه با ابزارها و تكنولوژیافرادی هستند
 Nideنویسی جاوا اسكریپت و ین شغل نیاز است شخص به زبان برنامههستند. در ا

JS .مسلط باشد 

 فناوری اطالعات 3006
 Back-Endنویس برنامه

Python (Django-

Flask) 

شوند آشنا ها که در سمت سرور اجرا میکه با ابزارها و تكنولوژیافرادی هستند
 چارچوب تحت وب از و زبانهستند. در این شغل نیاز است شخص به حداقل یک 

 مسلط باشد. Pythonنویسی برنامه

 Cنویس برنامه فناوری اطالعات 3007
نویس فرآیند باشد. برنامهمسلط می Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه

( برنامه را source code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )نوشتن، اشكال
 دهد.انجام می

 Cنویس ++برنامه طالعاتفناوری ا 3008

نویس فرآیند باشد. برنامه++ مسلط میCنویسی شخصی است که به زبان برنامه
( برنامه را source code( و نگهداری کد منبع )debugزدایی )نوشتن، اشكال

ه باشد که یک رفتار خواستنویسی ساختن یک برنامه میدهد. هدف برنامهانجام می
 رد.شده را به نمایش بگذا

 فناوری اطالعات 3009
 Dataنویس برنامه

Analysis-Python 

(SciPy-Pandas) 

)کشف  کاویبه داده Pythonنویسی کافی درحوزه برنامهفردی است که با دانش
ای پردازد. برهای بزرگ( میوتحلیل دادهها و تجزیهاطالعات با استفاده از الگوریتم

و  Scipy ،Pandas ،Matplotlibهایی چون این منظور از کتابخانه
Numpy کند.استفاده می 

 Front-Endنویس برنامه فناوری اطالعات 3010
 JavaSciptو  HTML،CSSعموما بر توسعه  Front Endنویس یک برنامه
شود و اینكه صورت کارآمد ارائه میکند. اطمینان از اینكه سایت بهتمرکز می

 اوست.ی ان کافی روان است به عهدهکاربران با صفحات وب به میزتعامل

 Full-Stackنویس برنامه فناوری اطالعات 3011

کسی است که توانایی اداره کردن همه کارهای مربوط به پایگاه داده، سمت سرور، 
ی افزار و سمت کاربر را دارد. وی همچنین درک قابل قبولی از همهمهندسی نرم

ک یكیشن داشته و این توانایی را داراست تا یفرآیندهای تولید یک سایت یا وب اپل
 سایت یا وب اپلیكیشن را از صفرتا صد طراحی، اجرا و به بازار عرضه کند.
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 غلتعریف ش عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 Javaنویس برنامه فناوری اطالعات 3012
رور نویسی که در سمت سهای برنامهها و زبانافرادی هستند که با ابزارها، تكنولوژی

 Javaی نویسین شغل نیاز است شخص به زبان برنامهشوند آشنا هستند. در ااجرا می
 مسلط باشد. J2EEو پلت فرم 

 Laravelنویس برنامه فناوری اطالعات 3013
که برای توسعه  PHPهای زبان ورک یكی از فریم Laravelشخصی است که به 

 شده است مسلط باشد.های وب در نظر گرفتهاپلیكیشن

 Matlabنویس هبرنام فناوری اطالعات 3014
افزاری برای انجام محاسبات که یک محیط نرم Matlabشخصی است که به 

 باشد.نویسی نسل چهارم است مسلط میعددی و یک زبان برنامه

 PHPنویس برنامه فناوری اطالعات 3015
شوند آشنا ها که درسمت سرور اجرا میافرادی هستند که با ابزارها و تكنولوژی

 مسلط باشد. PHPنویسی شغل نیاز است شخص به زبان برنامه هستند. در این

 فناوری اطالعات 3016
های نویس تلفنبرنامه

 IOSهوشمند 

و محیط  Swiftیا  Objective-Cنویسی شخصی است که به زبان برنامه
 زدایینویس فرآیند نوشتن، اشكالباشد. برنامهمسلط می iOSنویسی برنامه

(debugو نگهداری ک )( د منبعsource codeبرنامه را انجام می ) دهد. هدف
باشد که یک می iOSعامل ساختن یک اپلیكیشن برای سیستم iOSنویس برنامه

 رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.

 فناوری اطالعات 3017
های نویس تلفنبرنامه

 Androidهوشمند 

نویسی و محیط برنامه Kotlinیا  Javaنویسی شخصی است که به زبان برنامه
Android نویس فرآیند نوشتن، اشكالباشد. برنامهمسلط می( زداییdebug و )

نویس دهد. هدف برنامه( برنامه را انجام میsource codeنگهداری کد منبع )
رفتار  باشدکه یکعامل اندروید میاندروید ساختن یک اپلیكیشن برای سیستم

 گذارد.شده را به نمایش بخواسته

 فناوری اطالعات 3018
های نویس تلفنبرنامه

-Crossهوشمند 

Platform 

 Cross Platformهای توسعه ها و چارچوبفردی است که به یكی از زبان
باشد ای میافزارهای رایانهدر اصطالح، نرم Cross Platformباشد. مسلط می

ار برنامه بشد، در این روش یکبااجرا هستند میقابل ایپلتفرم رایانه که در چندین
 های مختلف خروجی گرفت.عاملتوان از آن برای سیستمشود و مینوشته می

 پژوهشگر علوم کامپیوتر فناوری اطالعات 3019
های نو و یافتن کاربردهای جدید یک پژوهشگر کامپیوتر به کشف فناوری

ت پیچیده محاسباتی در پردازد. او مشكالکامپیوتر می های موجود در حوزهفناوری
 کند.ها را بررسی و حل میهای تجارت، علم، پزشكی و سایر حوزهحوزه

 فناوری اطالعات 3020
های پشتیبان سیستم
 کامپیوتری

مشتریان  هایهای فنی برای سیستم کامپیوتری و پاسخ به پرسشکمککردنفراهم
 و ترین وظایفه دور از مهمها با تلفن و یا از راو یا رفع مشكالت کامپیوتری آن

 کامپیوتری است.هایهای موردنیاز یک کارشناس پشتیبان سیستممهارت

 گر دادهتحلیل فناوری اطالعات 3021

ها روابط و تحلیل کرده و از بین آن ها را پردازش و تجزیهگران داده، دادهتحلیل
های خام گر داده، دریافت دادهتر، وظیفه تحلیلکنند. به بیان سادهپنهان را کشف می

ارهای وکها به دانشی است که بتواند در اختیار مدیران مشاغل و کسبو تبدیل آن
 مختلف قرار گیرد.
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 غلتعریف ش عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 تعمیرکار رایانه فناوری اطالعات 3022
ها کسی که در صورت به وجود آمدن مشكل و نقص در قطعات و عملكرد رایانه

 وظیفه تعمیر آن را بر عهده دارد.

 فناوری اطالعات 3023
های CMSدهنده توسعه

 متن باز

باز کسی است که بر حداقل یكی از متن CMSنویس و متخصص برنامه
دیریت های مای از سیستمباز مسلط باشد. نمونههای مدیریت محتوای متنسیستم

 باشند. می Drupal ،Joomla،Magento  ،Wordpressباز محتوای متن

 Linuxکارشناس  العاتفناوری اط 3024
یک کارشناس لینوکس باید با مفاهیم سرورهای لینوکس، شبكه، پشتیبانی، 

 ها در محیط لینوکس آشنا باشد.روزرسانی و رفع عیب آنبه

 افزارکارشناس استقرار نرم فناوری اطالعات 3025
یفه وظباشند و افزاری میهای نرمافزار در استخدام شرکتکارشناسان استقرار نرم

 ها وافزارهای تولیدی آن شرکت را در شرکتسازی، اجرا و آموزش نرمنصب، پیاده
 دارند.افزارها بر عهدههای خریداری کننده آن نرمسازمان

 کارشناس امنیت فناوری اطالعات 3026
ها و ابزارهای امنیتی الزم را برای ها، تكنیکامنیت اطالعات، روشمتخصص 

و اطالعات مهم یک شرکت، سازمان یا دولت در برابر  هاحفاظت از داده
 کند.های غیرمجاز، حمالت عمدی و دزدی ایجاد میدسترسی

 کارشناس پایگاه داده فناوری اطالعات 3027

یر ای نظای و غیر رابطههای داده رابطهشخصی است که با استفاده از انواع پایگاه
Microsoft Access  ،Mongo Db ،MS SQL Server ،My 

SQL ،Oracle ،Postgre SQL ،SQL Lite دهی و و... به سازمان
 پردازد. ها مینگهداری داده

 Activeکارشناس شبكه  فناوری اطالعات 3028
افزارهای جدید افزارها و سختاندازی نرم، مسئولیت راه Activeکارشناس شبكه

یی آن را به عهده دارد. او از اندازی شبكه و یا ارتقاء عملكرد و کارامنظور راهبه
 کند.های عامل مختلفی استفاده میسیستم

 Passiveکارشناس شبكه  فناوری اطالعات 3029
،  pasive، ضمن آشنایی با اصول شبكه و قطعات pasiveکارشناس شبكه

ها و تجهیزات به یكدیگر ایجاد کرده و پشتیبانی ای را جهت اتصال کامپیوترشبكه
 عهده دارد. ها را برآن

 کارشناس فناوری اطالعات فناوری اطالعات 3030

کسی است که وظیفه استفاده بهینه از اطالعات سازمان برای کاربردهای مختلف را 
 افزاریهای سختداری سیستماندازی، نگهبر عهده دارد. مطالعه، طراحی، ساخت، راه

ن تریتقال اطالعات ازجمله مهمبندی و اندهی، طبقهآوری، سازمانافزاری، جمعو نرم
 کند.اهدافی است که کارشناس فناوری اطالعات دنبال می

 فناوری اطالعات 3031
کارشناس کنترل پروژه 

 افزارینرم

های پیشرفت کار، ارزیابی ریزی پروژه، بررسیشخصی است که مسئول برنامه
ه با ه در مقایسهای پروژه و بررسی کیفیت پروژریسک، تخمین و نظارت بر هزینه

هدف موردنظر است. وی با مدیران پروژه، سرپرستان و متخصصان بر روی پروژه 
 کند.دهنده پروژه نظارت میکند و بر اجزای تشكیلخاصی همكاری می
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 غلتعریف ش عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 کارشناس هوش مصنوعی فناوری اطالعات 3032

 هایی هستند که دستوراتکارشناسان هوش مصنوعی در پی طراحی و بهبود ماشین
ریزی مثال قابلیت کنترل، برنامهعنوانصورت هوشمندانه انجام دهند. بهوردنیاز را بهم

ها، نویسکننده، دستبندی، توانایی تشخیص جواب به سؤال مصرفو زمان
 شناسی، سخنرانی و شناسایی چهره را داشته باشد.زبان

 (CTOمدیر ارشد فنی ) فناوری اطالعات 3033

های مختلف مرتبط با تكنولوژی و نظارت هماهنگی فعالیتوظیفه که شخصی است
های مهم این افراد بر عملكرد و کارایی یک سازمان را بر عهده دارد. از ویژگی

های فنی باال، مهارت رهبری و داشتن دانش تجاری الزم برای همسو کردن توانایی
 ن بر بخشباشد. این متخصصاتصمیمات مربوط به فناوری با اهداف سازمان می

کنند و نیازهای بلندمدت و تكنولوژی و مهندسی در داخل سازمان نظارت می
 نمایند.مدت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف مشخص میکوتاه

 وب مستر فناوری اطالعات 3034

سایت سازمان/شرکت است. وب فردی است که مسئول مدیریت و نگهداری وب
 های زیردست خودیفا کرده و کارمندان و بخشمستر نقش ناظر و یا سرپرست را ا

روشگاه سایت، کارشناس فاز قبیل کارشناسان پشتیبانی، مسئول روابط عمومی وب
ری نویسی و سایر عوامل گروه را رهباینترنتی، مسئول طراحی و گرافیک، گروه برنامه

 کند.و هماهنگ می

 

 ییفنی و اجراتعریف مشاغل دسته شغلی  – 14جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت فنی و اجرایی 4001
های عمومی سازمان، شرکت، هتل و رسانی و نظافت محوطهشخصی که خدمات

دهد و عهده دارد. همچنین وی کار تهیه چای، قهوه و ... را انجام میغیره را بر 
 شود.اسباب آشپزخانه به او سپرده می

 آمارگیر و پرسشگر فنی و اجرایی 4002
های مرتبط در طراحی مطالعات و تحقیقات، آمارگیران با بكار بردن دانش و مهارت

 پردازند.آوری میدانی و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل میبه جمع

 کاربرق فنی و اجرایی 4003
کمک  فردی است که دارای مهارت نصب، جابجایی و نظافت قطعات و تجهیزات،

کشی به عملیات نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیر تجهیزات الكتریكی و سیم
 باشد.برق را انجام می

 تایپیست فنی و اجرایی 4004
تواند انواع نوشتار خطی فارسی را خوانده و وظیفه تایپ انواع کسی است که می

ها و ... را بر عهده مدیره، دستورالعملهای اداری مانند مصوبات هیئتنوشتار و نامه
 دارد.

 دارتحصیل فنی و اجرایی 4005
دار کسی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به تحویل گرفتن وجوه تحصیل

ها حساب شرکت و نظایر آنها بهها و گذاشتن آنها به بانکاوراق بهادار و بردن آن
 برآید.
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 تعمیرکار خودرو فنی و اجرایی 4006
که وظیفه تشخیص عیوب، تعمیر، تعویض قطعات، حفظ و نگهداری  کسی است

 خودرو و سایر وسایل نقلیه سازمان/شرکت را بر عهده دارد.

 تعمیرکار وسایل الكترونیكی فنی و اجرایی 4007
کسی است که وظیفه نظارت، تست، تعمیر، تنظیم و یا نصب انواع لوازم الكتریكی 

 دهد.را انجام می

 تكنسین فنی و تاسیسات اجراییفنی و  4008
تكنسین تأسیسات وظیفه نصب و تعمیر تأسیسات حرارتی، برودتی، بهداشتی، 

 های مختلف بر عهده دارد.فاضالب، تهویه مطبوع و گازرسانی را در پروژه

 راننده خودرو و کامیونت فنی و اجرایی 4009
ه زمان/شرکت را بر عهدجایی افراد، اجناس و یا اسناد ساکسی است که وظیفه جابه

 دارد.

 کاردان انتقال و انتشار فنی و اجرایی 4010
برداری، نگهداری، تعمیرات و همكاری در صاحبان این شغل، امور مربوط به بهره

 های انتقال و انتشار را بر عهده دارند.نصب، راه اندازی و اجرای پروژه

 کاردان تاسیسات فنی و اجرایی 4011
برداری، نگهداری و تعمیرات و همكاری در ل، امور مربوط به بهرهصاحبان این شغ

 های تأسیسات مكانیكی/ الكتریكی را بر عهده دارند.نصب، راه اندازی و اجرای پروژه

 کاردان صدا و تصویر فنی و اجرایی 4012

، برداری، نگهداریصاحبان این شغل در تخصص صدا و تصویر، امور مربوط به بهره
های تولید، آرشیو و پخش و همكاری در نصب و راه اندازی و اجرای سامانهتعمیرات 

صدا، تصویر و دیتا و در تخصص البراتوار فیلم، امور مربوط به عملیات فنی ظهور، 
بدیل منظور تهای مرتبط بهبرداری از سامانهچاپ، اصالح، ترمیم فیلم، اسكن و بهره

 ارند.مدیاهای مختلف به یكدیگر را بر عهده د

 کارگر ساده فنی و اجرایی 4013
های ساده سازمان/شرکت که نیاز به تخصص کسی است که وظیفه انجام فعالیت

 خاصی ندارند را مطابق درخواست کارفرما بر عهده دارد.

 خانگی نصاب/تعمیرکار لوازم فنی و اجرایی 4014
ر، بخاری یخچال، فریز خانگی مانند کولر،کسی است که کار نصب و تعمیر انواع لوازم

 دهد.خانگی انجام میعنوان نماینده برندهای معتبر لوازمو ... را به

 حفاظت فیزیكی و نگهبان فنی و اجرایی 4015
ها، اسناد و یا افراد یک کسی است که وظیفه حفاظت و حراست از دارایی

 سازمان/شرکت را بر عهده دارد.
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 کارشناسی و ارائه خدماتغل دسته شغلی تعریف مشا – 15جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

5001 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 پژوهشگر

های صاحبان این شغل امور مربوط به مسأله یابی، نظرسنجی، اثرسنجی، تدوین طرح
ست های موردنیاز سازمان را بر عهده دارند. الزم به ذکر اپژوهشی و انجام پژوهش

 اشد.بهای مدیریت رسانه و فرهنگ و رسانه میالتحصیالن رشتهاولویت با فارغ

5002 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 دستیار وکیل

فردی است که با تحقیق روی سوابق کیفری، بررسی حقایق یا تهیه اسناد و مدارک 
 حقوقی به وکال کمک کرده همچنین اجرای تحقیق برای پشتیبانی از یک محاکمه

دهد. او همچنین حقوقی برای تنظیم دفاعیه، یا اجرای حكم قانونی را انجام می
 باشد.دار میمسئولیت انجام کارهای دفتری را نیز عهده

5003 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
راهنمای گردشگری )تور 

 لیدر(

ی گردشگری داخل و خارج از کشور را اجرا و مدیریت به کسی که یک برنامه
ن کند و رابط میاگویند. راهنما، همراه گروه سفر میراهنمای گردشگری میکند، می

 ی تور است.مسافران و شرکت برگزارکننده

5004 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس اقتصادی

کارشناس امور اقتصادی به شناخت مشكالت اقتصادی سازمان/شرکت پرداخته و 
برداری از منابع ن مشكالت جهت بهرهوظیفه ارائه راهكارهای مناسب برای حل ای

 محدود مادی را بر عهده دارد.

5005 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس آمار

کارشناس آمار شخصی است که با آمارهای نظری یا کاربردی سروکار دارد و آمار 
آوری کرده و به تحلیل آن اطالعات یک سازمان/شرکت را دریک زمینه جمع

 پردازد.می

5006 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس تحقیق و توسعه

کسی است که وظایفی مانند تحقیق در مورد محصوالت شرکت، طراحی و ایجاد 
محصوالت جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی فراتر از دید بازار، توجه به اصل 

ب جذسازی فرآیندها، انتقال و تمایز و نوآوری، ابالغ تغییرات مهندسی، بهینه
 هارا بر عهده دارد.فناوری

5007 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
کارشناس تعمیرات و 

 نگهداری

 ای، نوسازیو دورههای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، اتفاقیکلیه فعالیت
های فوق و هماهنگی و انجام تعمیرات آالت، نظارت بر اثربخشی فعالیتماشین

 باشد.ن شغل میتجهیزات سازمان/شرکت از وظایف ای

5008 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس حقوقی

کسی است که با تسلط به قوانین و اصول حقوقی، وظیفه انجام امور حقوقی سازمان 
ها، نامهها، انعقاد قراردادهای و موافقتها و دستورالعملنامهازجمله تهیه و تنظیم آیین

رساختار مربوط به سازمان، پیگیری انجام کلیه امورات مربوط به ثبت و تغییرد
های حقوقی شامل دعاوی و اختالفات له یا علیه سازمان در مراجع قانونی و پرونده

ها و سایر امورات حقوقی محوله را بر اداری، انجام امور مربوط به مناقصات و مزایده
 باشد.التحصیالن رشته حقوق میعهده دارد. الزم به ذکر است اولویت با فارغ
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

5009 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
ها و کارشناس سیستم

 هاروش

 منظور شناخت و یا مهندسی مجددکسی است که وظیفه مطالعه و بررسی مستمر به
ها و نیز مستند و فرآیندهای سازمان، بازنگری و در صورت لزوم اصالح آن

صاحبان این  ی اجرایی مرتبط را بر عهده دارد.هاها و روشسازی دستورالعملجاری
شغل امور مربوط به واکاوی و تجزیه و تحلیل، شناخت و یا مهندسی مجدد 

دهی، نظارت و کنترل، طراحی و ریزی، سازمانفرآیندهای سازمان، ارزیابی، برنامه
ی راهكار با رویكرد سیستمی را برای ارتقاء بهره وری، بهبود و تعالی سازمان ارائه

التحصیالن رشته مهندسی صنایع است اولویت با فارغبرعهده دارند. الزم به ذکر 
 باشد.می

5010 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
کارشناس طراحی و توسعه 

 محصول

انداز یک کسی است فهم دقیق و درک درستی از ماهیت یک محصول دارد، چشم
دهد و یک محصول بیند، آن را با نیاز مشتری تطابق میمحصول را در آینده می

 بیند.کند. در واقع او آینده را با جزئیات امروز میه بازار عرضه میبهتر ب

5011 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس گردشگری

های مربوط به گردشگری و جذب گردشگر را ازنظر کارشناس گردشگری، فعالیت
بهبود اقتصادی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی و نتایج حاصله را در دسترس 

 دهد.مان/شرکت قرار میمدیران ساز

5012 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کارشناس کنترل کیفیت

وظیفه یک کارشناس کنترل کیفیت، بررسی محصوالت و فرآیندهای صنعتی برای 
است.  ISO 9000 المللی مانندی کیفیت ملی و بینهامطابق بودن با استاندارد

 ی کنترل کیفیت شرکتاهاندازی و مدیریت سیستمهمچنین ممكن است در راه
 کمک کند.

5013 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 کتابدار

دی، بننویسی، ردهدهی، فهرستکتابدار کسی است که وظیفه مدیریت، سازمان
رسانی را بر عهده شناسی و اشاعه اطالعات در حوزه علوم کتابداری و اطالعدانش
 دارد.

5014 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 دکمربی مهد کو

پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری  فردی که به مراقبت، شناخت استعدادها،
 .پردازد)اجتماعی( گفتاری و رشد خالقیت کودکان در سن پیش از دبستان می

5015 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 مهماندار )هتل، هواپیما و ...(

ن هوایی و فردی است که در جهت فراهم نمودن تضمین ایمنی و آسایش مسافرا
 پردازد.ها، به فعالیت میریلی و نیز هتل

5016 
کارشناسی و ارائه 

 خدمات
 ویراستار

های نگارشی، امالی کلمات و خطاهای ها، غلطویراستار خطاهای فنی، ناهماهنگی
 متنی،وضوح، ارتباط منطقیِ درون کند و چهار هدف اصلیمحتوایی را اصالح می

 کند.حت را دنبال میثبات و هماهنگی در متن و ص
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 مالی، اداری و حقوقیتعریف مشاغل دسته شغلی  – 16جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

6001 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 اپراتور ارتباط با مشتری

ایی، ها برای شناسها و سازمانهایی که در شرکتکسی است که با فرایندها و فناوری
 دارد. رود آشناییگسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار میترغیب، 

6002 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 انباردار

سازی مواد و تجهیزات در انبار و ثبت آن در کسی است که وظیفه دریافت و ذخیره
 پرونده و ارسال گزارش را بر عهده دارد.

6003 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 پاسخگوی تلفنی

ی ورودی و خروجی هاپاسخگویی و ساماندهی به تماسصی است که وظیفه شخ
 یک سازمان/شرکت را بر عهده دارد.

6004 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 گر بورستحلیل

گر بورس کسی است که بتواند با استفاده از تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی، تحلیل
 بازار سهام، تشخیص میزانسیاسی، اجتماعی کشور و منطقه به تجزیه و تحلیل 

ریسک و بازده بازار، صنایع، دارائی و همچنین تحلیل پرتفوی، سبد سهام، انتخاب 
ی افزارهاکارگیری نرمصنعت برتر، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت، به

 کامپیوتری، ریاضیات و آمار و اطالعات برآید.

6005 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 حسابدار

سازی، بررسی و یا تجزیه و تحلیل سوابق ی آمادهفهشخصی است که وظی
های مالی را برای ارزیابی صحت، های مالی و یا سایر گزارشحسابداری، صورت

 دهد.کامل بودن و انطباق با استانداردها انجام می

6006 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 حسابدار صنعتی

 بوط به عوامل هزینهآوری اطالعات مرحسابدار صنعتی کسی است که وظیفه جمع
شده محصوالت و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و محاسبه بهای تمام

 شده تولیدات را بیانهای تقلیل بهای تمامهای تولید، روشها و بررسی راهگزارش
 کند.می

6007 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 دفتردار/متصدی دبیرخانه

 دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستیم مافوق عهدهمتصدیان این شغل تحت نظارت مقا
ها و نهادها ها، سازمانهای مربوط به امور اداری و منابع انسانی در شرکتفعالیت

 باشند.می

6008 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس امور اجرایی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی، به ارائه خدمات اجرایی در سازمان/شرکت 
 های اجرایی سازمان/شرکت به نحو احسن انجام پذیرد.تا فعالیت پردازندمی

6009 
مالی، اداری و 

 حقوقی
کارشناس امور کارگزینی و 

 منابع انسانی

کارگیری، نگهداشت، صاحبان این شغل امور مربوط به فرایند جذب، استخدام، به
های های بهبود روشجبران خدمت و خروج از خدمت کارکنان و مشارکت در طرح

اداری و توسعه منابع انسانی سازمان را بر عهده دارند. الزم به ذکر است اولویت با 
ا گرایش های مدیریت بهای مدیریت منابع انسانی و سایر رشتهالتحصیالن رشتهفارغ

 باشد.منابع انسانی می

6010 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس بیمه

ئه شود و به ارارکت بیمه محسوب میعنوان نماینده اصلی شکارشناس بیمه به
ها و پردازد. او درخواستای مطابق با مقررات و شرایط مربوطه میخدمات بیمه

ها را ای و حق بیمه آنشرایط متقاضیان بیمه را ارزیابی کرده و مقدار پوشش بیمه
 کند.تعیین می
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6011 
مالی، اداری و 

 حقوقی
کارشناس تدارکات و 

 پشتیبانی

های مختلف سازمان، نظارت و واحدها و بخش که وظیفه اطالع از نیازکسی است 
بینی موجودی انبار، تحقیق و شناسایی محصوالت و تامین کنندگان، ارزیابی پیش

ها برای انتخاب تامین کنندگان، مذاکره بر سر قیمت و توافق ها و مزایدهمناقصه
به انبار توسط تامین کنندگان، موقع خریدها روی قراردادها، اطمینان از ارسال به

  ها و فاکتورها و... را بر عهده دارد.بررسی پرداخت

6012 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس حسابرسی

ول ها با اصارزیابی اطالعات و اسناد و بررسی سازگاری آنی کسی است که وظیفه
 حسابداری و قوانین را بر عهده دارد.

6013 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس خرید

باشد. کسی است که مسئول اصلی خرید تجهیزات، کاال و خدمات برای شرکت می
ها را ها و کیفیت کاالها و خدمات، بهترین و ارزشمندترین آناو با مقایسه قیمت

 کند.برای شرکت تهیه می

6014 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس روابط عمومی

گیری از بهرهبا ق و مدیریت ارشد شرکت و مافوم مقارت تحت نظادی است که فر
و سی رقبیل براز مختلف های ای فعالیتجرو احی اظیفه طر، وعلمیهای روش

و تهیه ، مطبوعاتیها و میزگردهای ای مصاحبهجرو احی اطرو عمومی ر فكااتحلیل 
اف و هدابه ط مربوت تبلیغاهای آنالین و ت و رسانهمطالب نشریاو انتشار ین وتد
 ه دارد.بر عهدهای سازمان خود را امهبرن

6015 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارشناس مالی

صاحبان این شغل، امور مربوط به انجام عملیات مالی )شامل محاسبه، رسیدگی، 
ها( بر اساس ضوابط و مقررات، تخصیص اعتبارات بندی حسابثبت، ضبط و طبقه

های مالی و تجزیه و م صورتی مصوب، تهیه و تنظیو منابع مالی طبق بودجه
 ها و کنترل تمامی عملیات مالی سازمان را بر عهده دارندتحلیل آن

6016 
مالی، اداری و 

 حقوقی
کارشناس/مشاور 

 گذاریسرمایه

کسی است که با تجزیه و تحلیل اطالعات آماری، شرایط تجاری، صنعتی و اقتصادی 
های گذاری و جریان مالی پروژههای سرمایهبینی کرده و در مورد زمینهرا پیش

 کند.گیری میسازمان/شرکت تصمیم

6017 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارگزار امور رفاهی

شاغل این پست سازمانی به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور رفاهی و 
ده های هماهنگ ششده برای کارکنان، بیمه و اجرای برنامهتسهیالت در نظر گرفته

 پردازد.شده میها در مورد امور رفاهی اختصاص دادهسازمانبا سایر 

6018 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 کارمند اداری

های اداری شرکت یا سازمان های متداول در سیستمکسی که وظیفه انجام فعالیت
نگاری، ارتباط با مشتریان شرکت، ثبت مستندات اداری و ...( را بر عهده )نظیر نامه

 دارد.

6019 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 متصدی امور بانكی

های بانكی و مؤسسات مالی معتبر وظیفه انجام امور مشتریان فردی است که در شعبه
 )مانند پرداخت قبوض، چک و ...( را بر عهده دارد.

6020 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 متصدی بایگانی

ی برای دسترس های منظم، اسناد سازمان/شرکت راکسی است که با انجام فعالیت
 کند.ها ساماندهی میآسان به آن

6021 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 مسئول دفتر

کسی است که وظیفه برقراری ارتباط با افراد، همكاران سازمان/شرکت، بایگانی 
های مدیر و همكاری جهت برگزاری جلسات را بر ها، هماهنگی فعالیتاسناد و نامه
 عهده دارد.
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6022 
 مالی، اداری و

 حقوقی
 مسئول قراردادها

مسئول قراردادها کسی است که وظیفه اخذ اطالعات و اوراق مربوطه، امور قراردادها، 
های قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و مزایده و عقد قراردادهای تهیه جدول فرجه

 مربوطه را بر عهده دارد.

6023 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 منشی

واع نگاری، تنظیم انتنظیم برنامه روزانه مسئول، نامهفردی است که وظایفی چون 
های مختلف و برخی اوقات مدیریت بودجه و حسابداری را ها از فعالیتگزارش

 دار است.عهده

6024 
مالی، اداری و 

 حقوقی
 منشی دفتر حقوقی

یم نگاری، تنظیم گزارش، تنظفردی است که وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه، نامه
دار است. همچنین الزم و مكاتبات حقوقی)احضاریه، شكایات و ...( را عهده اوراق

 است بر اصطالحات، فرآیندها و اسناد حقوقی مسلط باشد.

 

 مدیریتیتعریف مشاغل دسته شغلی  – 17جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 HSEمدیر  مدیریتی 7001
انش شناسایی و کنترل خطرات و به کار بردن کارگیری دبا به HSEیک مدیر 

صورت ایمن و شود که کارکنان بهاصول مدیریتی کلیدی در سازمان، موجب می
 خطر کارشان را انجام دهند.بی

 مدیر اجرایی مدیریتی 7002
سازی عملیات سازمان/شرکت را بر ریزی، هدایت یا هماهنگکسی است که برنامه

 عهده دارد.

 مدیر اداری یمدیریت 7003

ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان کسی است که برنامه
را بر عهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممكن است مسئول همه وظایف بخش 

های بزرگ، مدیر اداری مسئول مدیریت و نظارت امور اداری باشد. ولی در سازمان
 بر کارکنان بخش امور اداری است.

 مدیر امور گردشگری مدیریتی 7004
های مربوط به گردشگری و جذب گردشگر را ازنظر بهبود مدیر گردشگری، فعالیت

اقتصادی یک منطقه یا جاذبه خاص بررسی و نتایج حاصله را ارزیابی و تصمیمات 
 کند.الزم را اتخاذ می

 مدیر بازرگانی خارجی مدیریتی 7005

های عقد قرارداد خرید و فروش با ه فعالیتکسی است که وظیفه مدیریت مجموع
یش الملل، صدور پشخص خارجی )حقیقی یا حقوقی( و تبلیغات و بازاریابی بین

 به های باربری به کشورهای خارجی و یا وارد نمودن آنهافاکتور، بررسی هزینه
کشور، بررسی مسائل مرتبط با گمرک، بررسی مسائل مرتبط با بیمه، ترخیص کاال، 

 ی بانكی و ... را بر عهده دارد.هاونقل، مسائل مرتبط با پرداختاجرای حمل
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مدیر بازرگانی داخلی مدیریتی 7006

عیین ی بازاریابی مانند تهای برنامههاریزی سیاستکسی است که هماهنگی و برنامه
 نشده توسط سازمان و رقبا و شناسایی مشتریاتقاضا برای محصوالت و خدمات ارائه

گذاری را با هدف حداکثر سود ی قیمتهابالقوه را بر عهده دارد. همچنین استراتژی
تریان کند که مشکه اطمینان حاصل میکند، درحالیشرکت یا سهم بازار تضمین می

دهنده شرکت راضی هستند و نظارت بر توسعه محصول یا نظارت بر روند که نشان
 نیاز به محصوالت و خدمات جدید است.

 مدیر پروژه مدیریتی 7007

کارگیری یک فرایند کارآمد بتواند از منابع مادی و انسانی از کسی است که با به
یش اهریزی صحیح و کامل و جامع با توجه به امكانات و محدودیتطریق یک برنامه

شده را در تاریخ موردنظر و با کیفیت های از پیش تعریفای از فعالیتمجموعه
 شده با توجه به بودجه در اختیارش به انجام برساند.یش تعیینمطلوب از پ

 مدیر پروژه فناوری اطالعات مدیریتی 7008

های فناوری اطالعات و رهبری و ریزی، شروع و مدیریت پروژهکسی که برنامه
هدایت کارمندان و عامالن اجرای پروژه را بر عهده دارد. ارتباط برقرار کردن بین 

ریزی مراحل پروژه، ارزیابی و ژه و مسائل مالی و تجاری، برنامهابعاد فنی پرو
بینی مسائل مالی در هر مرحله، زیر نظر گرفتن پیشرفت در هر مرحله به جهت پیش

ی پایان پروژه از دیگر اطمینان از درستی معیارها و استانداردها و رسیدن به فرجه
 ی فناوری اطالعات است.وظایف مدیر پروژه

 مدیر تبلیغات و بازاریابی دیریتیم 7009
ی بازاریابی مانند تعیین تقاضا برای محصوالت هاو سیاست هاکسی است که برنامه

 کند.شده توسط سازمان و رقبا و شناسایی مشتریان بالقوه را اجرا میو خدمات ارائه

 مدیر تحقیق و توسعه مدیریتی 7010

ی نظیر تحقیق در مورد محصوالت کسی است که وظیفه راهبری و مدیریت امور
شرکت، طراحی و ایجاد محصوالت جدید مناسب با خواسته بازار و یا حتی فراتر از 

 سازیدید بازار، توجه به اصل تمایز و نوآوری، ابالغ تغییرات مهندسی، بهینه
 ها را بر عهده دارد.فرآیندها، انتقال و جذب فناوری

 مدیر توسعه بازار مدیریتی 7011

ترویج و  های برندینگ وظایف کلی مدیر توسعه بازار، تحقیقات بازاریابی و فعالیتو
سازی برای جذب مخاطبان گیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی است. زمینهبهره

های فروش، گسترش قلمروی فروش )جدید( فروش، بسترسازی برای فعالیت
بط و مناسبات حسنه کاری با محصوالت و خدمات به مشتریان تازه و برقراری روا

 مشتریان جدید و قدیمی ازجمله اهداف شغلی مدیر توسعه بازار است.

 مدیر تولید مدیریتی 7012
زم ی کاری و منابع الهاریزی یا هماهنگی فعالیتکسی است که مسئولیت برنامه

 .برای تولید محصوالت با توجه به مشخصات هزینه، کیفیت و کمیت را بر عهده دارد

 مدیر خرید و تدارکات مدیریتی 7013
ت، های بخش انبار شرکریزی و هماهنگ کردن فعالیتکسی است که وظیفه برنامه

خریداران، مسئوالن خرید و کارگران مرتبط با خرید مواد، محصوالت و خدمات 
 فروشی را بر عهده دارد.فروشی، خردهشامل مدیران فروش، عمده
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 همدیر رسان مدیریتی 7014

دهد. ای را ارائه میای خالقانههای رسانهمدیر رسانه با اعضای تیم خود سرویس
ها را ها و یا سازمانشده برای افراد، گروهاین مدیر یک تصویر عمومی در نظر گرفته

کند و وظیفه مدیریت و راهبری انتشار خبر، تصویر و یا فیلم را ترویج و یا ایجاد می
 بر عهده دارد.

 مدیر روابط عمومی دیریتیم 7015

های گیری از روشبهرهبا با هماهنگی مدیریت شرکت/سازمان و ست که دی افر
افكار تحلیل و سی رقبیل براز مختلف های و مدیریت فعالیتحی اظیفه طر، وعلمی

مطالب و تدوین تهیه ها و میزگردهای مطبوعاتی، و اجرای مصاحبهحی و طراعمومی 
 ده دارد.بر عههای سازمان خود را اهداف و برنامهبه بوط نشریات و تبلیغات مر

 مدیریتی 7016
مدیر طراحی و توسعه 

 محصول

کسی است که ضمن راهبری تیم طراحی و توسعه محصول، فهم دقیق و درک 
ن بیند، آانداز یک محصول را در آینده میدرستی از ماهیت یک محصول دارد، چشم

 کند.د و یک محصول بهتر به بازار عرضه میدهرا با نیاز مشتری تطابق می

 مدیر فروش مدیریتی 7017
باشد. تعیین اهداف فروش، های فروش میشخصی است که مسئول هدایت تیم

های آموزشی برای نمایندگان آمده از بازار و توسعه برنامهدستهای بهتحلیل داده
 فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است.

 مدیر فروشگاه یمدیریت 7018
، ها و مقاصد آن برساندوکار فروشگاه را به سیاستکسی است که بتواند کسب

موجودی کاالها را مدیریت کند، کیفیت خدمات مشتری را بررسی کند و بتواند میزان 
 ریزی کند.فروش را تحلیل و بر پایه آن برای آینده برنامه

 مدیر کنترل کیفیت مدیریتی 7019
 های تضمین کیفیت،ریزی و هماهنگی برنامهمسئولیت برنامهکسی است که 

 های کنترل کیفیت را بر عهده دارد.های کنترل کیفیت و آزمایشگاهسیاست

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین مدیریتی 7020

های مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات، کسی است که تمامی فعالیت
تری بینی، خدمات مشونقل، پیشریزی حملیع، برنامههماهنگی خرید، انبارداری، توز

یات های تدارکات و عملریزی، مدیریت پرسنل لجستیک و سیستمیا خدمات برنامه
 روزانه را مدیریت کند.

 مدیر مالی مدیریتی 7021
 گذاری، امور بانكی، بیمه، اوراقریزی و هماهنگی حسابداری، سرمایهکسی که برنامه
 های مالی یک شعبه، اداره یا واحد تجاری را بر عهده دارد.فعالیتبهادار و دیگر 

 مدیر منابع انسانی مدیریتی 7022
های حوزه منابع ریزی، هدایت و یا هماهنگ کردن فعالیتکسی است که برنامه

 انسانی یک سازمان نظیر جذب، ارزیابی، آموزش و غیره را بر عهده دارد.

 مدیرعامل مدیریتی 7023

ازمان گیری کلی شرکت یا سها و ارائه جهتاست که تعیین و تدوین سیاستکسی 
کند. شود اجرا میمدیره تصویب میهایی که توسط هیئترا با توجه به دستورالعمل

رین های عملیاتی را در باالتوی با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیت
 کند.سطح مدیریت می
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 مهندسیتعریف مشاغل دسته شغلی  – 18جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندس انتقال و انتشار مهندسی 8001
برداری، نگهداری صاحبان این شغل، امور مربوط به طراحی، نصب و راه اندازی، بهره

های برودکست و ارتباطی و تعمیرات، ارزیابی فنی، نظارت کمی و کیفی سامانه
 ای و تحقیق و پژوهش در این زمینه را بر عهده دارند.و ماهواره زمینی

 مهندس انرژی مهندسی 8002
ی مرتبط با هاو برنامه هامهندس انرژی طراحی، توسعه و ارزیابی پروژهی وظیفه

وری آن در طی طراحی، بحث انرژی باهدف کاهش هزینه انرژی و بهبود بهره
 باشد.ای از ساختار میساختن و یا تغییر دادن مرحله

 مهندس برق مهندسی 8003
های مهندسی برق های مختلف در حوزهکسی است که با فراگیری علوم و مهارت

های نظیر الكترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل و ...، به رفع مشكالت صنعت در حوزه
 پردازد.گوناگون می

 قدرت -مهندس برق  مهندسی 8004

ولید، ویژه تهای قدرت بهگویند که با سیستمه افرادی میمهندسین برق قدرت ب
گر انرژی و های دیانتقال، توزیع توان الكتریكی، تبدیل انرژی الكتریكی به شكل

توان به تجهیزات الكترومكانیكی سروکار دارند. از دیگر وظایف این مهندسین می
 و تجهیزات تولید توانی حرارتی، برودتی هااندازی و تعمیر و نگهداری سیستمراه

ع ها و دیگر تجهیزات الكتریكی مورد استفاده در صنایالكتریكی مانند ژنراتورها، پست
 ی بزرگ نیز اشاره کرد.هاو یا ساختمان

 کنترل -مهندس برق  مهندسی 8005

ای یک کننده برهای کنترلها، روشیک متخصص کنترل به بررسی انواع سیستم
ها ممكن است برقی، پردازد. این سیستمها مییستمسازی سسیستم و شبیه

مكانیكی، شیمیایی و حتی اقتصادی باشند. متخصصان این رشته فارغ از نوع سیستم 
وصیات شرط آشنایی با خصپردازند و بدین ترتیب بههای بررسی سیستم میبه روش

 این سیستم موردنظر قادر به تجزیه و تحلیل و کنترل آن خواهند بود.

 الكترونیک -مهندس برق  مهندسی 8006

مهندس برق الكترونیک، تحقیق، طراحی، توسعه و یا تست اجزا و ی وظیفه
تجاری، صنعتی، نظامی و یا علمی های ی الكترونیكی برای استفادههاسیستم

نند یی ماهاباشد. طراحی مدارات و عناصر الكترونیكی برای استفاده در زمینهمی
 های کاری مهندس الكترونیکی صوتی از دیگر زمینههاوافضا و سیستممخابرات، ه

 باشد.می

 مهندسی 8007
های سیستم -مهندس برق 

 دیجیتال

 یهامهندسین این حوزه با تجزیه و تحلیل و همچنین طراحی مدارها و سیستم
پیوتری ی کامهای نهفته دیجیتالی و سیستمهادیجیتال در سطح تراشه، سیستم

عالیت افزار در کاربردهای مختلف مهندسی برق فکارگیری نرمیشرفته، با تأکید بر بهپ
 دارند.
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مخابرات -مهندس برق  مهندسی 8008

های مخابراتی جهت ارتباط هایی مانند طراحی سیستممهندس مخابرات در زمینه
رونیک تهای رادار و جنگ الكها(، سیستمهای ارتباطی بانکاطالعاتی )مانند شبكه

های ارتباط از راه دور اندازی شبكههای نظامی( و نصب و راهخصوص در زمینه)به
ها ، های مخابراتی مانند طراحی آنتنگیرنده)مانند موبایل(، طراحی اجزای فرستنده 

های مخابرات امن، تست و ارزیابی پروتكل ها، تهیهسازی آنبر و شبیهطراحی موج
 ی مخابراتی تخصص دارد.هامیزان امنیت شبكه

 مهندس پزشكی مهندسی 8009

ی و شناسمهندس پزشكی استفاده از دانش و معلومات مهندسی، زیستی وظیفه
تی و و محصوالت زیس هااصول بیومكانیكی برای طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم

 و ی اطالعات پزشكیهای مصنوعی، پروتز، ابزار، سیستمهاسالمت مانند ارگان
 باشد.مدیریت سالمت می

 مهندس تاسیسات مهندسی 8010

صاحبان این شغل در دو تخصص تأسیسات مكانیكی و الكتریكی امور مربوط به 
ای همحاسبه، طراحی، نصب، اجرای نظارت، نگهداری و تعمیر تجهیزات و سیستم

یالن حصالتتأسیساتی سازمان را بر عهده دارند. الزم به ذکر است اولویت با فارغ
 باشد.رشته مهندسی مكانیک گرایش حرارت و سیاالت می

 مهندس رباتیک مهندسی 8011

و  هامهندس رباتیک، تحقیق، توسعه، طراحی و یا تست کردن کاربردی وظیفه
ی رباتیک است. مهندس رباتیک ارتباط زیادی با مهندسی مكانیک، هابرنامه

اخت علوم کامپیوتر دارد. وی باید برای س مهندسی کامپیوتر و مهندسی الكترونیک و
نویسی عنوان مثال باید در برنامهها در این علوم مهندسی مرتبط مسلط باشد بهربات

و تنظیم الگوریتم بهینه، طراحی مدارهای الكتریكی و الكترونیكی، طراحی 
کامپیوتری مدارها، طراحی سیستم آئرودینامیكی و ... تبحر و تسلط کافی داشته 

 باشد.

 مهندس شهرسازی مهندسی 8012
مهندس شهرسازی با تحلیل و مطالعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

ای جامع و مطلوب برای یک شهر مطرح کند که حاکم در شهر، طرح و برنامه
 یک شهر باشد.ی آیندهی دهندهنشان

 مهندس شیمی مهندسی 8013

صورت عملی و کاربردی ها را بههای شیمیدانتهمهندس شیمی فردی است که یاف
گیرد. در واقع مهندسی شیمی، فرآیند ها را بكار میدرآورده و در صنایع مختلف آن

ایند های مختلفی از مدیریت فرتواند مسئولیتکارگیری علم شیمی است. وی میبه
 تا مدیریت کارخانه را بر عهده بگیرد.

 مهندسی 8014
یمیایی ش -مهندس شیمی 

 سلولزی

کسی است که در زمینه فرآیندهای تبدیل چوب به کاغذ تخصص دارد. متخصصان 
این حوزه سعی دارند تا با شناسایی ساختار چوب و موادی از این دست که دارای 
سلولز هستند مانند پوست برنج و یا سبوس برنج و ضایعات برگ درختان و... جهت 

های مربوطه را طراحی و یند و فرآیندها و دستگاهتولید مواد موردنیاز استفاده نما
 ایجاد نمایند. 
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندسی 8015
صنایع  -مهندس شیمی 
 پاالیش

ی های نفتهای کشور که نفت خام را به فرآوردهمهندسین این حوزه در پاالیشگاه
دارند و را به عهده هاطراحی پاالیشگاهی کنند، مشغول به کارشده، وظیفهتبدیل می

نده های جداکنهای تقطیر، دستگاههایی مثل برجباید شیوه طراحی دستگاه نیز
 مایعات از مایعات و گازها از مایعات را مسلط باشند.

 مهندسی 8016
صنایع  -مهندس شیمی 

 پتروشیمی

ها و فرآیند تولید مواد مختلف ازجمله وظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی دستگاه
 ها،های پلیمری )مواد اولیه پالستیکو فرآوردهها کودهای شیمیایی، شوینده

های ها( از نفت و برشها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها، حاللالستیک
 نفتی است.

 مهندسی 8017
صنایع  -مهندس شیمی 
 پلیمر

های های پلیمری مصنوعی ازجمله رنگمهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده
 .ها را از مواد نفتی بر عهده داردها و پالستیکالستیکها، شیمیایی، پوشش کابل

 مهندسی 8018
صنایع  -مهندس شیمی 

 شیمیایی معدنی

ایی هاین مهندسین آشنایی الزم جهت تبدیل مواد معدنی و غیر آلی را به فرآورده
مثل سیمان، لعاب، آجرهای نسوز و ... و همچنین تولید هر ماده معدنی مثل کودهای 

ها های معدنی و حتی لعاب روی کاشیها، رنگها، نمککشمعدنی، حشرهشیمیایی 
 باشند.را دارا می

 صنایع گاز -مهندس شیمی  مهندسی 8019

ود تا شیک مهندس صنایع گاز در زمینه تمام فرآیندهایی که بر روی گاز انجام می
 که برای پردازد. برای مثال عمق چاهیاین ماده قابل مصرف گردد، به فعالیت می

ای که گاز را از چاه به پاالیشگاه و یا از پاالیشگاه شود، قطر لولهاستخراج گاز زده می
کند، نحوه انتقال گاز از چاه به پاالیشگاه، نحوه های شهری منتقل میبه شبكه

اکسید کربن از این ماده ، نحوه شیرین کردن گاز همه در حیطه گرفتن گاز دی
 گرایش گاز قرار دارد.  فعالیت یک مهندس شیمی

 مهندسی 8020
طراحی  -مهندس شیمی 

 فرایندهای صنایع نفت

 هاییا فرآورده خام نفت به وابسته یا غیرمستقیم طور مستقیمبه که صنایعی طراحی
فرآیندهای صنعت نفت  طراحی مهندسان به است پتروشیمی یا صنایع پاالیشگاه

 شود.می مربوط

 نانوفناوری -مهندس شیمی  مهندسی 8021

واند در تفناوری نانو تخصص دارد، میی فردی است که با توجه به اینكه در زمینه
وساز، پوشاک، دارو، غذا و ی مختلفی مانند سوخت، پلیمر، رنگ، ساختهازمینه

توان شود و در آن میطورکلی هرآن چه که به شیمی و مهندسی شیمی مربوط میبه
 ین فناوری بهره جست مشغول شود.از ا

 مهندس صدا و تصویر مهندسی 8022
برداری، نگهداری صاحبان این شغل امور مربوط به طراحی، نصب و راه اندازی، بهره

صدا،  های تولید، آرشیو و پخشو تعمیرات، ارزیابی فنی، نظارت کمی و کیفی سامانه
 ه را بر عهده دارند.تصویر و دیتا و نیز تحقیق و پژوهش در این زمین

 مهندس صنایع مهندسی 8023

کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت، مهندس صنایع می
ها را بهبود دهد. مهندسی صنایع به های تولیدی، فرایندها و سازمانکارایی سیستم
عات، ای از انسان، مواد، اطالهای یكپارچهسازی و بهبود سیستمطراحی، پیاده

 پردازد.تجهیزات و انرژی می
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندس صنایع غذایی مهندسی 8024

های صنایع های فعالیت متخصصین این حوزه، صنایع تولید مواد غذایی و بخشزمینه
غذایی مانند میكروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل کیفی صنایع غذایی است. 

ه بر زه و یا منجمدکنندکن، استریلیزه، پاستوریهای خشکهمچنین طراحی دستگاه
 باشد.عهده متخصصین همین رشته می

 مهندس عمران مهندسی 8025

گردد که توانایی الزم و حداقلی در کلیه مهندس عمران به فردی اطالق می
ها ، نحوه های زیرمجموعه ، از اصول اولیه طراحی ساختمان یا سایر سازهگرایش

های اجرایی را دارا بوده و کامل بر نقشه صحیح اجرا ، نظارت بر روند اجرا و تسلط
های ها و آسیببتواند با مدیریت صحیح خود بیشترین بازدهی را با حداقل هزینه

 ها داشته باشد.محیطی در پروژهزیست

 مهندسی 8026
آب و  -مهندس عمران 
 فاضالب

 متخصصین این حوزه در زمینه کنترل کیفیت منابع آب، فرآیندهای مختلف تصفیه
آوری عهای جمهای آب، شبكهخانههای انتقال و توزیع و تصفیهآب و فاضالب،شبكه

های خانه فاضالب، استفاده از فاضالبهای سطحی و فاضالب و تصفیهآب
محیطی ناشی از آن و مدیریت ادارات آب شده و تجزیه و تحلیل اثرات زیستتصفیه

 باشند.دارای مهارت می و فاضالب شهرها

 مهندسی 8027
 -مهندس عمران 

 شناسیخاک

ترین ها از سادهمتخصصین این حوزه به بررسی و حل مسائل مربوط به طراحی پی
پردازند. با توجه بااینكه طراحی پی به شناخت خاک بستر ها میترین آنتا پیچیده

-طور خاص با شناخت مشخصات و ویژگیشناسی بهآن وابسته است. مهندس خاک

ها، سدهای خاکی ها مباحث مربوط به تونلرتباط است. عالوه بر اینهای خاک در ا
 باشد.های او میهای مكانیک خاک نیز در زمرۀ فعالیتو آزمایشگاه

 آهنراه -مهندس عمران  مهندسی 8028
اندازی، توسعه، بهبود، حفاظت و نگهداری از آهن طراحی، راهمهندس راهی وظیفه

ریزی، مدیریت و طراحی خطوط و همچنین برنامهونقل ریلی و سیستم حمل
 باشد.آالت ریلی میماشین

 مهندسی 8029
محیط  -مهندس عمران 
 زیست

طی محیهای زیستترین وظیفه متخصصین این رشته نظارت بر اجرای پروژهمهم
ازجمله شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا، طراحی تأسیسات آب و 

ریزی و ها و برنامههای حاصل از مواد زائد جامد کارخانهودگیفاضالب، کنترل آل
 محیطی است.های زیستمدیریت طرح

 مهندس فضای سبز مهندسی 8030

مهندسین فضای سبز توانایی الزم در خصوص تلفیق هنر معماری، رشته باغبانی و 
های توانند در طراحی فضاهای شهری و محوطهمهندسی عمران را دارا بوده و می

اری ها به یهای مسكونی و اتوبانهای صنعتی ، دانشگاهی، شهرکویژه مثل محوطه
 هایی مناسب و زیبا ارائه دهند.ذوق و هنر خویش طرح
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 ارافزنرم -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8031

ی افزارهای نرمافزار وظایفی مانند توسعه، ایجاد و تغییر برنامهیک مهندس نرم
های حلهای تخصصی، تحلیل نیازهای کاربردی و ایجاد راهرنامهکامپیوتر و یا ب

افزاری، طراحی، پیاده سازی، توسعه، ارتقاء، تست، پشتیبانی، مستندسازی، داده نرم
افزاری و ایجاد کارایی در حد مطلوب را بر های نرمکاوی و تأمین امنیت سیستم

های های برنامهاه دادهعهده دارد. این افراد ممكن است تحلیل و طراحی پایگ
تنهایی و یا گروهی عملیات توسعه و ایجاد کاربردی را نیز بر عهده بگیرند و به

 های داده را انجام دهند.پایگاه

 مهندس کشاورزی مهندسی 8032

سازی آالت کشاورزی و پیادهمهندس کشاورزی به توسعه استفاده از ماشین
کوشد تا کشاورزی باثبات، موده و میفرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی کمک ن

منظور های مختلف را بهآوریو فن هازیست شود. او روشامن و سازگار با محیط
افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر، 

 کند.و سوخت، تجزیه و تحلیل و بررسی می هاکشکود، آب، آفت

 هندس متالورژی و موادم مهندسی 8033

آوری، و امتحان موادی است که در تولید اندرکار استخراج، عملمهندس مواد دست
ها، مواد روند. مهندس مواد با فلزات، سرامیکهای گوناگون به کار میفراورده

( ها کامپوزیت )مواد مرکبها، و ترکیباتی از موادی که به آنهادیپالستیكی، نیمه
ای به وجود آوردن موادی که دارای خصوصیات خاص مكانیكی، گویند، برمی

 کند.الكتریكی و شیمیائی باشند کار می

 مهندسی 8034
 -مهندس متالورژی و مواد 

 جوشكاری

متخصصین این حوزه در زمینه اتصاالت مواد مختلف اعم از فلزی و غیرفلزی دارای 
ت مواد در ساخت و تولید، های اتصاالمهارت بوده و توانایی طراحی و ارائه روش

های های جلوگیری از آن و انجام آزمایشبررسی علل تخریب در اتصاالت و روش
 باشد.سازی شرایط جوشكاری را دارا میکنترل کیفی بهینه

 مهندسی 8035
 -مهندس متالورژی و مواد 

 استخراج

،  نمتخصصین این حوزه با انجام یكسری فرآیندها مانند خرد کردن سنگ معد
تغلیظ سنگ معدن و شناورسازی و عملیات ذوب و پاالیش، عیار سنگ را باال برده 

 دهند.صورت شمش تحویل صنعت میو سنگ را به

 مهندسی 8036
 -مهندس متالورژی و مواد 

 گریریخته

گری کشور، طراحی ی ریختههاوری واحدمهندسین این رشته قادر به افزایش بهره
، هاگری مناسب برای تولید آننتخاب مواد و روش ریختهگری و اقطعات ریخته

 ی پیشرفته و جدید مهندسی هستند.هاگری آلیاژریزی ذوب و ریختهطراحی و برنامه

 مهندسی 8037
 -مهندس متالورژی و مواد 

 سرامیک

ناگونی های گومهندسان سرامیک با کنترل نوع و نسبت ترکیب مواد اولیه، فرآورده
ها، شیشه، سیمان و ... ، لعابو کاشی، آجرنسوز، ظروف چینی و سفالیهمچون آجر 

 کنند.طراحی و تولید می
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندسی 8038
 -مهندس متالورژی و مواد 

 شكل دادن فلزات

مهندسین این حوزه آشنایی الزم در خصوص تحلیل و طراحی فرآیندهای شكل 
ار ی فلزات، تحلیل رفتدهدادن، تحلیل اثر پارامترهای مختلف بر فرآیندهای شكل

میكرو و ماکرو فلزات به هنگام شكل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مكانیكی، 
 باشند.پذیری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها را دارا میتحلیل قابلیت شكل

 مهندسی 8039
 -مهندس متالورژی و مواد 
شناسایی و انتخاب مواد 

 مهندسی

نتخاب مواد برای کاربرد و طراحی فرایند تولید برای تهیه مواد این مهندسین در ا
های مهندسی، طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد، تحقیق در روش

سازی خواص فیزیكی و مكانیكی، تحلیل تخریب مواد و ارائه منظور بهینهساخت به
های آموزشی و تهای مناسب برای جلوگیری از آن و درنهایت انجام فعالیروش

 باشندتحقیقاتی دارای توانایی می

 مهندسی 8040
 -مهندس متالورژی و مواد 
 حفاظت و خوردگی مواد

را با  بار خوردگیمهندسین این رشته آشنایی الزم در خصوص مقابله با اثرات زیان
 دیی مانند اصالح و بهبود خواص آلیاژهای مورهاهای نوین و تواناییاستفاده از روش

ی مورد استفاده، حفاظت هااستفاده در صنعت، حفاظت فلزات و آلیاژها در محیط
ی مختلف غیرفلزی در صنایع و تهیه مواد هاکاتدی و آندی، کاربرد پوشش

 خوردگی را دارند.ی دهندهکاهش

 مهندس معدن مهندسی 8041
و  اکتشافها، ها و سنگمهندسین این حوزه آشنایی الزم در خصوص شناخت کانی

ها را داشته و با علمی که در این زمینه دارند، برآوردهای الزم را جهت استخراج آن
 صرفه بودن ادامه دادن یا ندادن استخراج انجام خواهند داد.به

 فرآوری -مهندس معدن  مهندسی 8042
این مهندسین آشنایی الزم در خصوص طراحی فرایندهای پرعیارسازی، استحصال 

 باشند.های فرآوری و همچنین بازیافت مواد معدنی را دارا میرخانهو ساخت کا

 مهندسی 8043
مكانیک  -مهندس معدن 
 سنگ

این مهندسین آشنایی الزم به چگونگی رفتار سنگ در برابر عوامل بیرونی و درونی 
آوری اطالعات مناسب به ساخت تسلط کافی داشته و با جمع هاو تغییرات آن

 پردازند.می هاسب در داخل یا به روی سنگی مناهاسازه

 مهندس معماری مهندسی 8044
سازی فضاهای داخلی ساختمان، نماهای مهندس معمار وظیفه طراحی و بهینه

 باشد.ای ازلحاظ ظاهری را دارا میساختمانی، شهری و خلق آثار خاص سازه

 مهندسی 8045
معماری  -مهندس معماری 
 داخلی

اخلی توانایی طراحی فضای داخلی ساختمان قبل از ساخت، مهندس معماری د
های ی مطابق نیاز با توجه به همه جنبههاتجدیدنظر کردن در مورد طرح و استفاده

بندی و بازسازی ساختمان پس از ساخت را انسانی، استفاده از فضاها و نیز ترکیب
 داراست.

 مهندس مكانیک مهندسی 8046
ها و های مكانیكی و دستگاههای خود، سیستمش و مهارتمهندسان مكانیک با دان

ها و ها، فرآوردهفرآیندهای گرمایی را طراحی کرده و گستره وسیعی از دستگاه
 کنند.فرآیندهای مكانیكی را تولید، نگهداری و تعمیر می
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 مهندسی 8047
حرارت و  -مهندس مكانیک 
 سیاالت

 ها وایشی و سرمایشی ساختماناین مهندسین قادر به طراحی تأسیسات گرم
ای به نقطه ها بوده و به مسائل آیرودینامیكی و انتقال مایعات صنعتی از نقطهکارخانه
 آشنایی دارند. هاو پمپ های دوار مانند توربینهاانتقال حرارت و ماشیندیگر، 

 مهندسی 8048
طراحی  -مهندس مكانیک 
 جامدات

 های، سیستمتعلیق هایو قسمت ، فرز، چاپراشت های، ماشینسیستم طراحی
 هایی است که توسطخودرو و... ازجمله فعالیت یک و دینامیک قدرت انتقال

شود.مهندس طراح جامدات به بررسی انواع نیروها، متخصصین این شغل انجام می
طراحی پردازد. درواقع مهندس ها بر اجزاء مختلف ماشین میها و تاثیر آنحرکت

های مختلف را طراحی ها و ماشینجامدات با توجه به نیازهای جامعه، دستگاه
 کند.می

 خودرو -مهندس مكانیک  مهندسی 8049

یک مهندس خودرو توسعه و یا بهبود طراحی ساختاری قسمتی از وسیله ی وظیفه
استفاده از با  ی وسیله نقلیههانقلیه، موتور، سیستم انتقال حرکت و یا بقیه سیستم

طراحی کامپیوتری، ساخت مستقیم، اصالح و یا تست کردن وسیله نقلیه و یا عناصر 
 باشد.آن می

 دریا -مهندس مكانیک  مهندسی 8050
اندازی مهندس دریا طراحی، توسعه و به عهده گرفتن مسئولیت نصب و راهی وظیفه
نبع یشرانه و سیستم مآالت دریایی و تجهیزات مرتبط با آن مانند نیروی پماشین

 باشد.انرژی آن می

 مهندسی 8051
ساخت و  -مهندس مكانیک 
 تولید

ی های مهندسی را در پروسههامهندس ساخت و تولید فردی است که بتواند رویه
ی تولید درک کند، به کارگیرد و کنترل کند. همچنین از دیگر وظایف هاتولید و شیوه

د برای تولی هاان به بهبود امكانات و سیستمتویک مهندس ساخت و تولید می
ی کمتر اشاره کرد.مهندس ساخت و تولید فردی ی باکیفیت باالتر و هزینههافراورده

رم گری، جوشكاری، فاست که با استفاده از تكنولوژی مربوط به ابزارسازی، ریخته
 ه ساخت و تولیدهای تولیدی آماده کار در زمیندادن فلزات، طرح کارگاه یا کارخانه

سازی، ابزارسازی، خودروسازی و آالت و صنایع )کشاورزی، نظامی، ماشینماشین
 ( باشد. …

 مهندس نفت مهندسی 8052

های استخراج نفت و گاز از زیر توان به طراحی روشاز وظایف مهندسان نفت می
ع ابهای مختلف جهت استخراج منزمین، مدیریت عملیات حفاری، استفاده از روش

منظور های کارآمدتر بههیدروکربنی، انجام امور تحقیقاتی و گسترش فناوری و روش
 افزایش کشف منابع نفتی اشاره کرد.

 برداریمهندس نقشه مهندسی 8053
سازی گیری دقیق و تعیین حدود و احجام، پیادهبرداری اندازهمهندس نقشهی وظیفه

رل سازی و کنتلیه مراحل پروژه، پیادهنقاط اصلی و کمكی جهت اجرای نقشه در ک
 باشد .ها میو مستندسازی آن
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندس هوافضا مهندسی 8054

 برها ومهندس هوافضا کسی است که با طراحی هواپیما، فضاپیما، ماهواره، ماهواره
ها سروکار دارد و در برخی از اوقات به طراحی مسائل و موضوعات وابسته به آن

مصرف و تجهیزات نفت و گاز و ژی باال مانند خودروهای کمهای با تكنولوسیستم
های کند. مهندسین این حوزه در شاخههای تولید توان، اشتغال پیدا میسیستم

های فضایی، مهندسی فضایی، دینامیک مختلف این علم ازجمله آیرودینامیک، سازه
 شوند.پرواز و کنترل و پیشرانش مشغول می

 مهندسی 8055
فناوری  -مپیوتر مهندس کا

 اطالعات

توان استفاده بهینه از اطالعات برای کاربردهای را می مهندس فناوری اطالعات
های داری سیستماندازی، نگهمختلف دانست. مطالعه، طراحی، ساخت، راه

بندی و انتقال اطالعات دهی، طبقهآوری، سازمانافزاری، جمعافزاری و نرمسخت
مهندس کند. که در مهندسی فناوری اطالعات دنبال میترین اهدافی است مهم

بندی و پردازش کرده و آوری، دستهتواند اطالعات را جمعمی فناوری اطالعات
 کند.موقع از آن استفاده میبه

 مهندسی 8056
 -مهندس کامپیوتر 

 افزارسخت

هیزات جافزار کامپیوتر به تحقیق، طراحی، توسعه، تعمیر و آزمایش تمهندس سخت
، صفحه مدارها، مونیتورها یا روترها و ارتقاء، پشتیبانی، هاکامپیوتر مانند چیپ

سب افزار متناپردازد. مهندس سختبرداری و تأمین امنیت شبكه مینگهداری، بهره
 کند و درافزاری را کنترل میهای نرمافزار با آخرین پیشرفتبودن اجزای سخت

 کند.افزارها تالش میسختجهت ارتقای قدرت و قابلیت 

 

 هنر، رسانه و آموزشتعریف مشاغل دسته شغلی  – 19جدول شماره 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

9001 
هنر، رسانه و 

 آموزش
های کارشناس شبكه
 اجتماعی

های کسی است که به یک یا چند شبكه اجتماعی تسلط داشته و با توجه به استراتژی
ها را با هدف افزایش آگاهی نسبت به ت، صفحات شرکت در آنسازمان/شرک

 نماید.محصوالت و یا خدمات شرکت، مدیریت و راهبری می

9002 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کارشناس/مدرس 

 شناسیزمین
شناسی، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم زمین

 پردازد.این حوزه میپژوهش در یک سازمان و یا تدریس در 

9003 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب بازیگر

ها و وظایف مربوط به شغل یا ای از فعالیتشخصی است که بازیگر را در مجموعه
سطح شغلی بازیگری مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را ارزیابی 

 کند.می

9004 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب تدوینگر

ها و وظایف مربوط به شغل یا ای از فعالیتست که تدوینگر را در مجموعهشخصی ا
سطح شغلی تدوینگری مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را ارزیابی 

 کند.می
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 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

9005 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب تصویربردار

غل به شها و وظایف مربوط ای از فعالیتشخصی است که تصویربردار را در مجموعه
یا سطح شغلی تصویربرداری مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را 

 کند.ارزیابی می

9006 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کننده پویانماییارزیاب تهیه

ربوط ها و وظایف مای از فعالیتکننده پویانمایی را در مجموعهشخصی است که تهیه
انمایی مورد مشاهده قرار داده و بر اساس کنندگی پویبه شغل یا سطح شغلی تهیه
 کند.عملكردش او را ارزیابی می

9007 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کننده تلویزیونیارزیاب تهیه

ربوط ها و وظایف مای از فعالیتکننده تلویزیون را در مجموعهشخصی است که تهیه
ر اساس اده و بکنندگی تلویزیونی مورد مشاهده قرار دبه شغل یا سطح شغلی تهیه
 کند.عملكردش او را ارزیابی می

9008 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کننده رادیوییارزیاب تهیه

 ها و وظایف مربوط بهای از فعالیتکننده رادیو را در مجموعهشخصی است که تهیه
کنندگی رادیویی مورد مشاهده قرار داده و بر اساس شغل یا سطح شغلی تهیه

 کند.ابی میعملكردش او را ارزی

9009 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 پرداز/گریمورارزیاب چهره

ها و وظایف مربوط ای از فعالیتپرداز/گریمور را در مجموعهشخصی است که چهره
پردازی/گریموری مورد مشاهده قرار داده و بر اساس به شغل یا سطح شغلی چهره

 کند.عملكردش او را ارزیابی می

9010 
هنر، رسانه و 

 موزشآ
 ارزیاب دوبلور/صداپیشه

ه ها و وظایف مربوط بای از فعالیتشخصی است که دوبلور/صداپیشه را در مجموعه
شغل یا سطح شغلی دوبلوری/صداپیشگی مورد مشاهده قرار داده و بر اساس 

 کند.عملكردش او را ارزیابی می

9011 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 پردازارزیاب صحنه

ها و وظایف مربوط به شغل ای از فعالیترداز را در مجموعهپشخصی است که صحنه
پردازی مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را یا سطح شغلی صحنه

 کند.ارزیابی می

9012 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب صدابردار

ها و وظایف مربوط به شغل ای از فعالیتشخصی است که صدابردار را در مجموعه
سطح شغلی صدابرداری مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را ارزیابی یا 

 کند.می

9013 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب کارگردان تلویزیونی

 ها و وظایف مربوطای از فعالیتشخصی است که کارگردان تلویزیون را در مجموعه
 قرار داده و بر اساسبه شغل یا سطح شغلی کارگردانی تلویزیونی مورد مشاهده 

 کند.عملكردش او را ارزیابی می

9014 
هنر، رسانه و 

 آموزش
ارزیاب کارگردان 

 نمایشی/هنری

ها و وظایف ای از فعالیتشخصی است که کارگردان نمایشی/هنری را در مجموعه
مربوط به شغل یا سطح شغلی کارگردانی نمایشی/هنری مورد مشاهده قرار داده و 

 کند.ردش او را ارزیابی میبر اساس عملك

9015 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب گزارشگر

ها و وظایف مربوط به شغل ای از فعالیتشخصی است که گزارشگر را در مجموعه
یا سطح شغلی گزارشگری مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را ارزیابی 

 کند.می
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9016 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ه/مجریارزیاب گویند

ها و وظایف مربوط به ای از فعالیتشخصی است که گوینده/مجری را در مجموعه
شغل یا سطح شغلی گویندگی/اجرا مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او 

 کند.را ارزیابی می

9017 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 تولید ارزیاب مدیر

ها و وظایف مربوط به شغل یتای از فعالشخصی است که مدیرتولید را در مجموعه
یا سطح شغلی مدیریت تولید مورد مشاهده قرار داده و بر اساس عملكردش او را 

 کند.ارزیابی می

9018 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ارزیاب نورپرداز

ها و وظایف مربوط به شغل یا ای از فعالیتشخصی است که نورپرداز را در مجموعه
هده قرار داده و بر اساس عملكردش او را ارزیابی سطح شغلی نورپردازی مورد مشا

 کند.می

9019 
هنر، رسانه و 

 آموزش
نامهارزیاب نویسنده/فیلم

 نویس

یف ها و وظاای از فعالیتنویس را در مجموعهنامه شخصی است که نویسنده/فیلم
ده و نامه نویسی مورد مشاهده قرار دامربوط به شغل یا سطح شغلی نویسندگی/فیلم

 کند.بر اساس عملكردش او را ارزیابی می

9020 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 تدوینگر

صاحبان این شغل، امور مربوط به چیدمان مواد دیداری و شنیداری برای تولید 
 ای را بر اساس طرحی از پیش تعیین شده بر عهده دارند.خالقانه یک محصول رسانه

9021 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 تصویربردار رسانه

ای و هنری برنامه و خبر را با صاحبان این شغل، امور مربوط به ثبت تصویر حرفه
 های مختلف بر عهده دارند.گیری از دوربینبهره

9022 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کننده تلویزیونیتهیه

حتواها ها و مسازی به منظور تبدیل ایدهصاحبان این شغل، مدیریت خالقانه و زمینه
های دیداری را با استفاده از مناسب برای تولید هدفمند انواع برنامهدر ساختارهای 

های تهالتحصیالن رشمنابع و امكانات بر عهده دارند. الزم به ذکر است اولویت با فارغ
 باشد.مدیریت رسانه، فرهنگ و ارتباطات و علوم ارتباطات می

9023 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کننده رادیوییتهیه

ها و مفاهیم در شغل، مدیریت خالقانه در آفرینش و پرورش ایده صاحبان این
گیری از منابع و امكانات برای تولید هدفمند انواع ساختارهای مناسب را با بهره

 های شنیداری بر عهده دارند.برنامه

9024 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 پردازچهره

 ی افراد حاضرازی چهرهسپردازی و آمادهصاحبان این شغل، امور مربوط به شخصیت
های تلویزیونی را متناسب با محتوای برنامه و استانداردهای نور و تصویر در برنامه

 بر عهده دارند.

9025 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 دبیر گوینده

صاحبان این شغل با داشتن ظاهر آراسته و صدای مناسب، عالوه بر مشارکت در 
/ ی رادیویییریه را با خوانش هنرمندانههای تحریریه؛ انتقال پیام تحرفعالیت

ای که برداشت مخاطب با پیام انتقالی، کامال یكسان تلویزیونی به مخاطب به گونه
باشد؛ بر عهده دارند و با تسلط کامل بر اجرای زنده و از طریق پیوند و هدایت منطقی 

 د.کننریت میها را مدیها، میزگردها و مناظرهی خبری، مصاحبهاجزای بخش /برنامه
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9026 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 دبیری/معلمی

فردی است که با دارا بودن مهارت و دانش الزم به تعلیم و تربیت دانش آموزان 
 پردازد.می

9027 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 صدابردار

مندی ی صدای برنامه با بهرهصاحبان این شغل، ضبط و پردازش کیفی و هنرمندانه
 ای صدابرداری را بر عهده دارند.افزارهای حرفهافزار و نرماز تجهیزات، سخت

9028 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 طراح اینفوگرافی

 …فردی است که به کمک عناصر بصری نظیر عكس، نمودار، نقشه، دیاگرام و 
ای به تصویر گونهها و اطالعات پیچیده را بهای از دادهکند تا مجموعهسعی می

 فهم به مخاطب منتقل شود.ای سریع و قابلشیوه درآورد که پیام به

9029 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 طراح داخلی و دکوراسیون

ز ای اطراح دکوراسیون داخلی با استفاده از علم، ابزار و هنر باید بتواند مجموعه
 ها را انجام داده و به اجرای بهینه معماری داخلی و مبلمان برسد.فعالیت

9030 
و هنر، رسانه 
 آموزش

 طراح دکور
صاحبان این شغل، امور مربوط به طراحی و آفرینش فضای صحنه یک فیلم یا برنامه 

 تلویزیونی را متناسب با متن، محتوا، موضوع و نوع مخاطب برنامه بر عهده دارند.

9031 
هنر، رسانه و 

 آموزش
طراح رابط/تجربه کاربری 

(UI/UX) 

کنند تا تمام تالش خود را می UX Designersکاربر یا همان  طراحان تجربه
بهترین سناریو برای آشنایی یک کاربر با یک محصول و یا خدمات را ایجاد نمایند. 

خواهد مشكالت کاربر را در مواجهه با سوژه مورد نظر یک طراح تجربه کاربر می
( ادامه دهنده راه UI Designersخود مورد بررسی قرار دهد.طراح رابط کاربری )

UX هایباشد که وظیفه آن چیدمان و پیكربندی ظاهر طراحیمیUX  .است
معموالً وظیفه یكپارچگی سبک طراحی در کل روند محصول را نیز بر  UIطراحان 

 عهده دارند.

9032 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 طراح هویت بصری

های گرافیستی است که توان طراحی هویت بیرونی و گرافیكی یک سازمان و ویژگی
 ند آن اعم از لوگو، پالت رنگ و ... را دارد.بر

9033 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 عكاس

اش و با استفاده از ی مختلف با دیدگاه هنری شخصیهاعكاس حقایق را درحوزه
 رساند.ابزار مخصوص به ثبت می

9034 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس رسانه

 هایعات منتشرشده در رسانهکارشناس رسانه به مطالعه و تحلیل اخبار و اطال
 ای جهت انتشار در نشریات و فضایگوناگون و نیز تولید و ویرایش محتوای رسانه

 پردازد.مجازی می

9035 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس طراحی صنعتی

برای  منظور تولید صنعتیهای کمی و کیفی یک کاال را بهشخصی است که ویژگی
ا برای کند تطبق فرهنگ و هنر آن جامعه تبیین میرسیدن به کاالیی مطلوب بر 

بی طلکارکرد، ظاهر و هزینه مطلوب رایج جامعه متناسب شود و با سلیقه و تنوع
 خوانی الزم را دارا باشد.مشتری هم

9036 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس نشر و تولید محتوا

ع، قالب و برای نو کارشناس محتوا فردی است که نسبت به شناسایی تقاضای فعال
 آوری و ارائه ترکیبمتن محتوای مورد نظر در بستر اینترنت اقدام نموده و با جمع

فرد، نسبت به جذب مخاطب و بازدیدکننده برای اطالعات و متون منحصربه
 نماید.سایت اقدام میوب
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9037 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس ادبیات

اطالعات کافی در حوزه ادبیات ایران و جهان، به فردی است که با داشتن دانش و 
 پردازد.پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9038 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس تاریخ

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه تاریخ ایران و جهان، به 
 پردازد.میپژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه 

9039 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس ریاضی

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم ریاضی، به پژوهش 
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9040 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کارشناس/مدرس 

 شناسیزیست
ه شناسی، بکافی در حوزه علوم زیست فردی است که با داشتن دانش و اطالعات

 پردازد.پژوهش در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9041 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس شیمی

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم شیمی، به پژوهش 
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9042 
رسانه و  هنر،

 آموزش
کارشناس/مدرس علوم 

 تربیتی
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم تربیتی، به پژوهش 

 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9043 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس علوم دینی

لوم دینی، به پژوهش در فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه ع
 پردازد.یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9044 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارشناس/مدرس فیزیک

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه علوم فیزیک، به پژوهش 
 پردازد.در یک سازمان و یا تدریس در این حوزه می

9045 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 ردان پویانماییکارگ

ن( را با های پویانمایی )انیمیشصاحبان این شغل، امور مربوط به تولید فیلم و برنامه
 مندی نوآورانه از منابع بر عهده دارند.بهره

9046 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کارگردان تلویزیونی

بین رصاحبان این شغل، به کارگیری خالقانه منابع برای تولید برنامه با یک یا چند دو
 زمان از ایده تا دیده را بر عهده دارند.صورت تدوین همبه

9047 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 گرافیست

شخصی است که با استفاده از هنر و تخصص خود، به طراحی و ایجاد تصاویر 
وگو بندی، اقالم چاپی یا طراحی لگرافیكی برای برآوردن نیازهای سازمان مانند بسته

وظایف این شغل انتقال پیام را با رعایت مبانی ارتباط تصویری  پردازد. از دیگرمی
 باشد.ترین زمان و با کمترین نماد میدر کوتاه

9048 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 گوینده رسانه

صاحبان این شغل با داشتن صدای مناسب، امور مربوط به انتقال اثرگذار مفاهیم، 
 یی هنرمندانه بر عهده دارند.معانی و پیام برنامه به مخاطبان را با اجرا

9049 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مترجم/مدرس زبان انگلیسی

فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان انگلیسی به ترجمه، پژوهش 
 پردازد.و یا تدریس در این حوزه می

9050 
هنر، رسانه و 

 آموزش
مترجم/مدرس زبان ترکی 

 استانبولی
ن دانش و تسلط کافی بر زبان ترکی استانبولی به ترجمه، فردی است که با داشت

 پردازد.پژوهش و یا تدریس در این حوزه می

9051 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مترجم/مدرس زبان عربی

فردی است که با داشتن دانش و تسلط کافی بر زبان عربی به ترجمه، پژوهش و یا 
 پردازد.تدریس در این حوزه می

9052 
و هنر، رسانه 
 آموزش

 متصدی صحنه تلویزیونی
صاحبان این شغل، هماهنگی و اجرای فرامین اتاق فرمان هنگام فرآیند تولید برنامه 

 در استودیو /صحنه را بر عهده دارند.
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9053 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس بازیگری

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه بازیگری، به تدریس در 
 پردازد.میاین حوزه 

9054 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس تدوینگری

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه تدوینگری، به تدریس در 
 پردازد.این حوزه می

9055 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس تصویربرداری

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه تصویربرداری، به تدریس 
 پردازد.این حوزه میدر 

9056 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کنندگی مدرس تهیه

 پویانمایی
ی، کنندگی پویانمایفردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه تهیه

 پردازد.به تدریس در این حوزه می

9057 
هنر، رسانه و 

 آموزش
کنندگی مدرس تهیه

 تلویزیونی
ن، به کنندگی تلویزیواطالعات کافی در حوزه تهیهفردی است که با داشتن دانش و 

 پردازد.تدریس در این حوزه می

9058 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 کنندگی رادیوییمدرس تهیه

کنندگی رادیو، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه تهیه
 پردازد.تدریس در این حوزه می

9059 
هنر، رسانه و 

 آموزش
مدرس 

 پردازی/گریموریهرهچ
پردازی/گریموری، به فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه چهره

 پردازد.تدریس دراین حوزه می

9060 
هنر، رسانه و 

 آموزش
مدرس 

 گیدوبلوری/صداپیشه
فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه دوبلوری/صداپیشگی، به 

 پردازد.تدریس دراین حوزه می

9061 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 پردازیصحنهمدرس 

پردازی شامل طراحی فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه صحنه
 پردازد.صحنه، طراحی دکور و طراحی لباس، به تدریس در این حوزه می

9062 
هنر، رسانه و 

 آموزش
مدرس کارگردانی 

 نمایشی/هنری
تن دانش و اطالعات کافی در حوزه کارگردانی نمایشی، هنری، فردی است که با داش

 پردازد.فیلم، مستند و سریال، به تدریس در این حوزه می

9063 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس گزارشگری

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه گزارشگری، به تدریس در 
 پردازد.حوزه میاین

9064 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدیریت تولیدمدرس 

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه مدیریت تولید، به تدریس 
 پردازد.در این حوزه می

9065 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس نورپردازی

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه نورپردازی، به تدریس در 
 پردازد.این حوزه می

9066 
هنر، رسانه و 

 آموزش
مدرس 

 سینوینامهنویسندگی/فیلم
امه نفردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه نویسندگی/فیلم

 پردازد.نویسی، به تدریس در این حوزه می

9067 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس صدابرداری

ر به تدریس د که با داشتن دانش و اطالعات کافی درحوزه صدابرداری،فردی است 
 پردازد.این حوزه می

9068 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس کارگردانی تلویزیونی

فردی است که با داشتن دانش و اطالعات کافی در حوزه کارگردانی تلویزیونی، به 
 پردازد.تدریس در این حوزه می

9069 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مدرس گویندگی/اجرا

ه گری، باطالعات کافی درحوزه گویندگی/مجریفردی است که با داشتن دانش و 
 پردازد.تدریس دراین حوزه می

۶۲



 

 

  
 

 تعریف شغل عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

9070 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مربی ورزشی

ف های مختلفردیست که نقش آموزش، تربیت و نظارت بر ورزشكاران را در رشته
 بر عهده دارد.

9071 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 مشاور تحصیلی

و  در زمینه علوم تربیتی و نیز تسلط بر شرایط فردی است که با داشتن دانش کافی
ها، به ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ضوابط مدارس و دانشگاه

 پردازد.می

9072 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 منشی صحنه تلویزیونی

خش، ساز تولید و پصاحبان این شغل، امور مربوط به برقراری ارتباط با عوامل برنامه
 ها برای حفظ تداوم و زمان را بر عهده دارند.تقال فرامین کارگردان و ثبت گزارشان

9073 
هنر، رسانه و 

 آموزش
 نورپرداز

کارگیری هنرمندانه نور و رنگ در نورپردازی صاحبان این شغل، امور مربوط به به
 گیری از تجهیزات نورپردازی بر عهده دارند.های گوناگون را با بهرهبرنامه
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 مشاغل آزمونشغلی های شایستگی

غلی های شهای شغلی مشاغل چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی به تفكیک دستهدر این بخش به شایستگی

 اشاره شده است.

 

 و فروش یابیبازار یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 20جدول شماره 

 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 بازاریاب تلفنی 1001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 فروش تلفنی الزامی

 مبانی ارتباط با مشتری ابیانتخ

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( 1002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 های اجتماعیشبكهآشنایی با  انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 دار و متصدی امور فروشگاهیصندوق 1003

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 ان سیستمافزار همكارنرم انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

۶۴



 

 

  
 

 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مفاهیم فروش الزامی دار و متصدی امور فروشگاهیصندوق 1003

 فروشنده 1004

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همكاران سیستمنرم انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 کارشناس بازاریابی 1005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول تبلیغات الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 اس بازرگانی خارجیکارشن 1006

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 عد قراردادهااصول و قوا الزامی

 المللیبازاریابی بین انتخابی

۶۵



 

 

  
 

 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس بازرگانی خارجی 1006

 المللیاصول و قواعد قراردادهای بین الزامی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 عامل ویندوزکار با سیستم  انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس بازرگانی داخلی 1007

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 زارتحقیقات با انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس برندینگ 1008

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول برندینگ الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ثرارتباط مو الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

۶۶



 

 

  
 

 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس برندینگ 1008

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کارواستراتژی کسب انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 SEO انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس تحقیقات بازار 1009

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 زارتحقیقات با الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 اصول بازاریابی الزامی

 های ارتباطیمهارت انتخابی

 SPSSافزار نرم الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 در وب ایجستجوی حرفه انتخابی

 وکارتحلیل محیط کسب انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس خدمات پس از فروش 1010

 آشنایی با خدمات پس از فروش الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری بیانتخا

 ای فنیمفاهیم پایه انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1011

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه امیالز

 SEO الزامی

 ارتباط موثر الزامی

۶۷



 

 

  
 

 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 1011

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 Google Analytics الزامی

 اصول تولید محتوا الزامی

 Google Search Consule الزامی

 Google Tag Manager انتخابی

 Google Adwords انتخابی

 Email Marketing الزامی

 Mobile Marketing انتخابی

 Wordpress انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کمپین تبلیغاتی طراحی انتخابی

 های تبدیلنرخ انتخابی

 های بازاریابی دیجیتالمدل الزامی

 استراتژی برندینگ انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 استراتژی بازاریابی دیجیتال الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 (Promotionرویج تبلیغات )ت انتخابی

 کارشناس فروش 1012

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 متصدی چیدمان فروشگاهی 1013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

۶۸



 

 

  
 

 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 متصدی چیدمان فروشگاهی 1013

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 تحلیل چیدمان انتخابی

 آشنایی با مفاهیم معماری فروشگاه انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 (MBAوکار )مشاور کسب 1014

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش زامیال

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت بازاریابی الزامی

 مبانی مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مفاهیم استراتژی الزامی

 مفاهیم منابع انسانی انتخابی

 مدیریت عملیات انتخابی

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 مفاهیم مالی امیالز

 SPSSافزار نرم انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

- 
یابی و بازار شغلی های شغلی عمومی دستهشایستگی

 فروش

 سازیاصول تجاری انتخابی

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  ابیانتخ

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Calendar انتخابی
 Google Hanoutsسرویس  انتخابی -
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 یابی و فروشهای شغلی مشاغل دسته شغلی بازارشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

یابی و بازار شغلی های شغلی عمومی دستهشایستگی
 فروش

 Microsoft Outlook انتخابی
 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی
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 سالمت یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 21جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 های اولیهامدادگر، بهیار و اپراتور کمک 2001

 های اولیهامداد و کمک الزامی

 پرستاری انتخابی

 رتباط موثرا الزامی

 مبانی اطفا حریق انتخابی

 تكنسین آزمایشگاه 2002

 ELISA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PCR انتخابی

 DNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 اصول کار در آزمایشگاه الزامی

 های اولیهاد و کمکامد الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 دامپزشک 2003

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی دامپزشكی بیانتخا

 جانورشناسی عمومی الزامی

 ژنتیک حیوانی انتخابی

 فیزیولوژی الزامی

 بهداشت و پرورش دام الزامی

 اصول تغذیه دام انتخابی

 شناسی عمومیآسیب الزامی

 جانورشناسی عمومی الزامی

 هاشناسی و بیماریانگل الزامی

 هاشناسی و بیماریروسوی الزامی

 بهداشت و صنایع شیر انتخابی

 کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی انتخابی

 بهداشت و بازرسی گوشت انتخابی

 های مشترک انسان و دامبیماری انتخابی

 تكثیر و پرورش ماهی انتخابی

 بهداشت و پرورش طیور انتخابی

 ارتباط موثر میالزا پزشکدستیار دندان 2004

۷۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 پزشکدستیار دندان 2004

 پزشكیآشنایی با تجهیزات دندان الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 های استریلیزاسیون و پیشگیری از سرایت بیماریروش الزامی

 بهداشت دهان و دندان الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 آشنایی با آناتومی دهان و دندان الزامی

 آشنایی با انواع پوسیدگی دندان انتخابی

 های لثهآشنایی با بیماری انتخابی

 روانشناس و مشاور 2005

 CBT انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اختالالت یادگیری انتخابی

 شناسیاصول روان الزامی

 مشاوره فردی انتخابی

 مشاوره خانواده انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی روانشناسی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روانشناسی کودک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 امل ویندوزکار با سیستم ع انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 اصول و مبانی مشاوره الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 های روانشناسی و مشاورهنظریه الزامی

 HSEکارشناس  2006

 HSE الزامی

 ISO 14001 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 OHSAS 18001 انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یكپارچه  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 HSEکارشناس  2006

 ار با سیستم عامل ویندوزک انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی اطفا حریق الزامی

 ارگونومی الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس بهداشت محیط 2007

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 اصول بهداشت محیط الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 کارشناس صنایع غذایی 2008

 GMP انتخابی

 HACCP انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 ISO 22000 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آزمایشگاه زیست انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی صنایع غذایی انتخابی

 علوم و صنایع غذایی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 اصول مشاوره تغذیه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی 2009
 ELISA ابیانتخ

 HSE انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی سالمتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس علوم آزمایشگاهی 2009

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PCR انتخابی

 آزمایشگاه زیست انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 DNAاستخراج  انتخابی

 آشنایی با علوم آزمایشگاهی الزامی

 اهتجهیزات آزمایشگ الزامی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 الكتروفورز انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 های شغلی عمومی دسته شغلی سالمتشایستگی -

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxی سازی در فضای ابرسرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Calendar انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی
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 اطالعات یفناور یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 22جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

3001 .NET (C#) نویسبرنامه  

 Asp.net (C#) الزامی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 #C الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 MS SQL Server امیالز

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraپروژه افزار مدیریت و کنترل نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Qt / QML انتخابی

3002 .NET (VB) نویسبرنامه  

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 VB الزامی

 Asp.net (VB) الزامی

 ع الگوریتمآشنایی با انوا انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 MS SQL Server الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Qt / QML انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه یانتخاب

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

3002 .NET (VB) نویسبرنامه  Scrumمتدولوژی  انتخابی 

3003 DevOps کارشناس 

 Linux الزامی

 Sysadmin الزامی

 CI/CD انتخابی

 Docker الزامی

 Kubernetes انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Shell Script الزامی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 Ansible انتخابی

 Virtualization الزامی

 Git الزامی

 مانیتورینگ الزامی

 راتور رایانهاپ 3004

 Microsoft Excel الزامی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 ل ویندوزکار با سیستم عام الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 Back-End Node JSنویس برنامه 3005

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Back-End Node JSنویس برنامه 3005

 Microsoft Word انتخابی

 Node JS الزامی

 RESTful Web Services الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Node JS Libraries الزامی

 TypeScript انتخابی

 Data Type الزامی

فتهپیشر Node JS انتخابی  

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server نتخابیا

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Git الزامی

 Software Design انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

3006 
-Back-End Python (Djangoنویس برنامه

Flask) 

 django انتخابی

 flask انتخابی
 Microsoft Access انتخابی
 Python الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات بیانتخا

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Qt / QML انتخابی
 Data Type الزامی

 Mongo Db انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

3006 
-Back-End Python (Djangoنویس برنامه

Flask) 

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی
 My SQL انتخابی
 Oracle انتخابی
 Postgre SQL انتخابی
 SQL Lite انتخابی
 Git الزامی
 Software Design انتخابی
 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Cنویس برنامه 3007

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 C الزامی

 Microsoft Access خابیانت

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Git انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 اوری اطالعاتای فنمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Cنویس ++برنامه 3008

 #C انتخابی

 C انتخابی

 ++C الزامی

 Microsoft Access انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Cنویس ++برنامه 3008

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint نتخابیا

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Git انتخابی

 گرانویسی شیصول برنامها انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم بیانتخا

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

3009 
 Data Analysis-Pythonنویس برنامه

(SciPy-Pandas) 

 SciPy انتخابی

 دانش آمار و ریاضی الزامی

 Pandas انتخابی
 NumPy انتخابی
 Tensorflow انتخابی
 Python الزامی
 Microsoft Access انتخابی
 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 Qt / QML انتخابی
 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server ابیانتخ
 SQL انتخابی
 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

3009 
 Data Analysis-Pythonنویس برنامه

(SciPy-Pandas) 

 Postgre SQL انتخابی
 SQL Lite انتخابی
 Git انتخابی
 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه رمن انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 NVivoافزار نرم انتخابی

 Front-Endنویس برنامه 3010

 AngularJS انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Babel انتخابی

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 Gulp بیانتخا

 HTML الزامی

 Java script الزامی

 jQuery انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 React.JS انتخابی

 React Native انتخابی

 LESS و Sass انتخابی

 Test Methods(Unit test, Jest, Enzyme) انتخابی

 Material UI انتخابی

 Ant Design انتخابی

 ECMAScript6 انتخابی

 TypeScript انتخابی

 PWA انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 UX و UI انتخابی

 Vue.js انتخابی

 Webpack انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Front-Endنویس برنامه 3010

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle خابیانت

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Redux انتخابی

 Vuex انتخابی

 Data Type الزامی

 Git الزامی

 Ajax الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Rest Api الزامی

 Full-Stackنویس برنامه 3011

 Ajax انتخابی

 AngularJS انتخابی

 Babel انتخابی

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 django انتخابی

 flask انتخابی

 Gulp انتخابی

 HTML الزامی

 Java script الزامی

 jQuery انتخابی

 Laravel انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MVC الزامی

 Node JS انتخابی

 PHP انتخابی

 React.JS انتخابی

 RESTful Web Services الزامی

 LESS و Sass انتخابی

 UX و UI انتخابی

 Vue.js انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Full-Stackنویس برنامه 3011

 Webpack انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم الزامی

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ستم عامل ویندوزکار با سی انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Data Type الزامی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Git الزامی

 Microservice Architecture انتخابی

 Software Design انتخابی

 Shell Script انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Javaنویس برنامه 3012

 Java EE انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 RESTful Web Services الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم الزامی

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Java SE الزامی

 Mongo Db انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Javaنویس برنامه 3012

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Git الزامی

 Software Design انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Laravelنویس برنامه 3013

 Laravel الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 MVC الزامی

 RESTful Web Services الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 فناوری اطالعاتزبان انگلیسی تخصصی  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Git الزامی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Software Design خابیانت

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Matlabنویس برنامه 3014

 Matlab الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

3014 

 
 Matlabنویس برنامه

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Git انتخابی

 رارتباط موث انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 PHPنویس برنامه 3015

 Java script انتخابی

 jQuery انتخابی

 HTML الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PHP الزامی

 RESTful Web Services الزامی

 ع الگوریتمآشنایی با انوا انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Symfony انتخابی

 MVC انتخابی

 Zend انتخابی

 Cake PHP انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 PHPنویس برنامه 3015

 Design Pattern انتخابی

 Yii2 انتخابی

 Data Type الزامی

 Git الزامی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite یانتخاب

 Software Design انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3016

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Swift انتخابی

 Git انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Objective-C انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Fire Base انتخابی

 ای در وبحرفه جستجوی انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Microsoft Access انتخابی Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3017

۸۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Git انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Java SE انتخابی

 Kotlin انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گراسی شینویاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Flutter انتخابی

 Fire Base انتخابی

 پیشرفته Android انتخابی

 Android Studio انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 (اندروید) Android الزامی

 Cross-Platformهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3018

 Apache Cordova انتخابی

 Fire Base انتخابی

 React Native انتخابی

 Angular Ionic انتخابی

 Xamarin انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 با اینترنتکار  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Cross-Platformهای هوشمند نویس تلفنبرنامه 3018

 Microsoft Access انتخابی

 Git انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Basic4 android انتخابی

 Phone Gap انتخابی

 Flutter انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraل پروژه افزار مدیریت و کنترنرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 HTML انتخابی

 پژوهشگر علوم کامپیوتر 3019

 Linux انتخابی

 هاها و ماشیننظریه زبان انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 ساختمان داده انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 های عاملای سیستممفاهیم پایه الزامی

 نی کامپیوتر و برنامه سازیمبا الزامی

 هوش مصنوعی انتخابی

 معماری کامپیوتر انتخابی

 کامپایلر انتخابی

 ای شبكهمفاهیم پایه الزامی

 الگوریتم پیشرفته الزامی

 Design Pattern انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 پژوهشگر علوم کامپیوتر 3019
 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 و مكاتبات اداری آیین نگارش انتخابی

 های کامپیوتریپشتیبان سیستم 3020

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 ی اطالعاتزبان انگلیسی تخصصی فناور انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 افزاراندازی و خطایابی سختنصب، راه انتخابی

 اندازی و خطایابی سیستم عاملنصب، راه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 فتاریهای رتست انتخابی

 ویروسآشنایی با آنتی الزامی

 گر دادهتحلیل 3021

 Machine Learning انتخابی

 Matlab انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Git انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite تخابیان

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Python انتخابی

 R انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده الزامی

 تحلیل و آنالیز اطالعات الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات بیانتخا

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 گر دادهتحلیل 3021

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jira افزار مدیریت و کنترل پروژهنرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 A/Bهای آزمون انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 دانش آمار و ریاضی الزامی

 تعمیرکار رایانه 3022

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 تعمیرات لپ تاپ و رایانه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 های عاملای سیستممفاهیم پایه الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 افزارای سختمفاهیم پایه الزامی

 افزاراندازی و خطایابی سختنصب، راه الزامی

 اندازی و خطایابی سیستم عاملنصب، راه الزامی

 ای شبكهمفاهیم پایه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 های متن بازCMSدهنده توسعه 3023

 Drupal انتخابی

 HTML الزامی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel ابیانتخ

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PHP الزامی

 RESTful Web Services انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Git انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 های متن بازCMSدهنده توسعه 3023

 SQL Lite انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 Java script الزامی

 Joomla انتخابی

 jQuery انتخابی

 Magento انتخابی

 Wordpress انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 (CMSهای مدیریت محتوا )مفاهیم سیستم الزامی

 Linuxکارشناس  3024

 C انتخابی

 Linux الزامی

 امنیت شبكه انتخابی

 پایگاه داده الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Shell Script الزامی

 LPIC انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Virtualization انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 افزارکارشناس استقرار نرم 3025

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ الزامی

 امنیت شبكه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 تست کاربر هایروش الزامی
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 افزارکارشناس استقرار نرم 3025

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 های اطالعاتیسیستم الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 کارشناس امنیت 3026

 Cisco انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel تخابیان

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Mikrotik انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 امنیت شبكه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز نتخابیا

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 CEH الزامی

 CCNA Security انتخابی

 LPIC الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

) ISMS انتخابی ا استانداردهای خانوادهآشنایی ب  ISO27000) 

 Firewall الزامی

 Virtualization انتخابی

 های امنیتیمتدولوژی الزامی

 کارشناس پایگاه داده 3027

 Linux انتخابی

 Cassandra انتخابی

 Redis انتخابی

 Neo 4j انتخابی

 CouchDB انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 پیشرفته Microsoft Access تخابیان

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 پایگاه داده الزامی کارشناس پایگاه داده 3027
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Mongo Db انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 SQL الزامی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 LDAP انتخابی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Activeکارشناس شبكه  3028

 Cisco انتخابی

 Mikrotik انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Virtualization انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ الزامی

 امنیت شبكه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Windows Server انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Firewall انتخابی

 Citrix انتخابی

 مانیتورینگ انتخابی

 Docker انتخابی

 Kubernetes انتخابی

 Jiraپروژه  افزار مدیریت و کنترلنرم انتخابی Activeکارشناس شبكه  3028
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 Voip انتخابی

 Passiveکارشناس شبكه  3029

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات خابیانت

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Cisco انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کشی شبكهکابل الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 کارشناس فناوری اطالعات 3030

 Cisco انتخابی

 Linux انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 Virtualization انتخابی

 Windows Server انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 ر با سیستم عامل ویندوزکا الزامی

 مدیریت فناوری اطالعات الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 Mikrotik انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی کارشناس فناوری اطالعات 3030
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 افزاریناس کنترل پروژه نرمکارش 3031

 Microsoft Project انتخابی

 Primavera انتخابی

 PMBok انتخابی

 Scrumمتدولوژی  الزامی

 Agile الزامی

 ریزیاصول برنامه انتخابی

 اصول کنترل پروژه الزامی

 اصول مدیریت ریسک انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کارشناس هوش مصنوعی 3032

 Machine Learning الزامی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Python انتخابی

 R انتخابی

 SQL انتخابی

 آشنایی با انواع الگوریتم انتخابی

 Git انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 My SQL انتخابی

 Oracle انتخابی

 Postgre SQL انتخابی

 SQL Lite انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 
 انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز

۹۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس هوش مصنوعی 3032

 مبانی هوش مصنوعی الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 پردازش تصویر انتخابی

 پردازش سیگنال انتخابی

 پردازش صوت انتخابی

 پردازش متن انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 های فرا ابتكارییتمالگور انتخابی

 هوش مصنوعی پیشرفته انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 (CTOمدیر ارشد فنی ) 3033

 پایگاه داده الزامی

 SQL الزامی

 پایگاه داده پیشرفته انتخابی

 Software Design انتخابی

 Data Type انتخابی

 کنترل پروژه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه انتخابی

 Design Pattern انتخابی

 طراحی الگوریتم الزامی

 HTML الزامی

 CSS الزامی

 Java script الزامی

 jQuery انتخابی

 PHP انتخابی

 Linux الزامی

 Docker انتخابی

 Kubernetes انتخابی

 Git الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه یالزام

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

۹۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 (CTOمدیر ارشد فنی ) 3033

 Shell Script انتخابی

 Sysadmin انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 وب مستر 3034

 Bootstrap انتخابی

 CSS الزامی

 HTML الزامی

 Java script الزامی

 jQuery انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت خابیانت

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Wordpress انتخابی

 Joomla انتخابی

 Drupal انتخابی

 Magento انتخابی

 Google Analytics الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 كاتبات اداریآیین نگارش و م انتخابی

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی فناوری شایستگی

 اطالعات

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveای ابری سازی در فضسرویس ذخیره انتخابی

 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 Golangبرنامه نویسی  انتخابی

 GitLab انتخابی
 GitHub انتخابی

 Perl انتخابی

 Erlang انتخابی

۹۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی فناوری اطالعاتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی فناوری شایستگی

 اطالعات

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۷



 

 

  
 

 ییو اجرا یفن یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 23جدول شماره 

 اییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجرشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت 4001

 اصول تشریفات و پذیرایی الزامی

 اصول نظافت الزامی

 آشنایی با امور فنی ساختمان انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 آشنایی اولیه با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 آمارگیر و پرسشگر 4002

 Microsoft Excel بیانتخا

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 مبانی آمارگیری و پرسشگری الزامی

 کار با تلفن همراه هوشمند انتخابی

 استدالل انتخابی

 برقكار 4003

 ایمنی برق الزامی

 برق صنعتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 PLC انتخابی

 آشنایی با انواع کلید و فیوز الزامی

 آشنایی با ساختار تابلوهای برق الزامی

 تعمیر وسایل الكترونیكی الزامی

 تجهیزات و قطعات الكترونیک الزامی

 تاسیسات برقی ساختمان الزامی

 تایپیست 4004

 Adobe InDesign انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 التک انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 فن ترجمه انتخابی

 ابزارهای مكمل انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 ویراستاری الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 دارتحصیل 4005
 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

۹۸



 

 

  
 

 اییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجرشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 دارتحصیل 4005

 تحصیلداری الزامی

 آشنایی با امور بانكی الزامی

 داریآشنایی با اصول حساب انتخابی

 کار با تلفن همراه هوشمند انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 تعمیرکار خودرو 4006

 تكنسین برق خودرو الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 مكانیک خودرو الزامی

 تعمیرکار وسایل الكترونیكی 4007

 ابزار دقیق انتخابی

 تجهیزات و قطعات الكترونیک الزامی

 رات لپ تاپ و رایانهتعمی انتخابی

 تعمیرات موبایل انتخابی

 های هوشمندتجهیزات الكترونیک خانه انتخابی

 تعمیر و نصب دوربین مدار بسته انتخابی

 تعمیر لوازم الكترونیكی خانگی انتخابی

 نصاب وسایل الكترونیكی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز نتخابیا

 تكنسین فنی و تاسیسات 4008

 اصول نگهداری چیلر انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 تاسیسات مكانیكی ساختمان الزامی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 سیستم عامل ویندوز کار با انتخابی

 کشیلوله انتخابی

 کشی گازلوله انتخابی

 راننده خودرو و کامیونت 4009

 آشنایی با قوانین روز رانندگی الزامی

 آشنایی اولیه با برق و مكانیک خودرو  انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کاردان انتقال و انتشار 4010

 ل و انتشارآشنایی با تجهیزات انتقا الزامی

 یابی و تعمیر تجهیزات انتقال و انتشارعیب الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 کاردان تاسیسات 4011
 تاسیسات برقی الزامی

 تاسیسات مكانیكی الزامی

 کاردان صدا و تصویر 4012

 تاسیسات برقی الزامی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 نویسیگزارش الزامی

۹۹



 

 

  
 

 اییهای شغلی مشاغل دسته شغلی فنی و اجرشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارگر ساده 4013

 امور ساختمانی الزامی

 اصول نظافت الزامی

 آشنایی اولیه با امور تدارکات و پشتیبانی انتخابی

 آشنایی اولیه با امورانبارداری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نصاب/تعمیرکار لوازم خانگی 4014

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 تعمیر لوازم خانگی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 تعمیر لوازم الكترونیكی خانگی انتخابی

 حفاظت فیزیكی و نگهبان 4015

 اصول حفاظت فیزیكی الزامی

 اصول اولیه حفاظت اطالعات الزامی

 های اولیهکمکامداد و  انتخابی

 کار با ویندوز انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی فنی و شایستگی

 اجرایی

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxابری سازی در فضای سرویس ذخیره انتخابی

 انتخابی
 Googleسازی در فضای ابری سرویس ذخیره

Drive 
 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Calendar انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 اصول آشپزی انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 

 

 

 

 

۱۰۰



 

 

  
 

 و ارائه خدمات یکارشناس یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 24جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

0150  پژوهشگر 

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهارت ارائه یانتخاب

 نویسیمنبع انتخابی

 فن ترجمه انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 روش تحقیق الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 ویراستاری الزامی

 هیم رسانهآشنایی با مفا الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 NVivoافزار نرم الزامی

 SPSSافزار نرم الزامی

 دستیار وکیل 5002

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ی با مباحث حقوقیآشنای الزامی

 هااصول حقوقی شرکت و سازمان انتخابی

 اصول تدوین مقررات درون سازمانی انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 رنتکار با اینت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 Microsoft Excel انتخابی راهنمای گردشگری )تور لیدر( 5003

۱۰۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 راهنمای گردشگری )تور لیدر( 5003

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 گردشگری سالمت انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 GPSخوانی و نقشه الزامی

 راهنمای گردشگری خارجی انتخابی

 راهنمای گردشگری داخلی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 زبان عربی انتخابی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز ابیانتخ

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 کارشناس اقتصادی 5004

 COMFAR انتخابی

 Eviews انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با بورس اوراق بهادار انتخابی

 اصول تحلیل تكنیكال انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 گذاری شرکتهای ارزشروش انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی اقتصاد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 با سیستم عامل ویندوز کار انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی اقتصاد الزامی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مفاهیم مالی انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 وکارتدوین و ارزیابی طرح کسب انتخابی

 (Feasible Studyسنجی )مطالعات امكان انتخابی

۱۰۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس اقتصادی 5004
 مفاهیم Business Intelligence انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 کارشناس آمار 5005

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel یالزام

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 R انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی آمار انتخابی

 علوم آماری الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش ابیانتخ

 مبانی حسابداری انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مفاهیم Business Intelligence انتخابی

 NVivoافزار نرم انتخابی

 اصول طراحی پرسشنامه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

6500  کارشناس تحقیق و توسعه 

 ISO 9000 انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 تحقیق و توسعه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی الزامی

 ر با اینترنتکا انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 مدیریت پروژه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 ایدرک میان رشته انتخابی

 ین نگارش و مكاتبات اداریآی انتخابی

۱۰۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس تعمیرات و نگهداری 5007

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول تعمیرات و نگهداری الزامی

 برق صنعتی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 برقی ساختمانتاسیسات  الزامی

 تاسیسات مكانیكی ساختمان الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کارشناس حقوقی 5008

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 های داخلیاصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 یالمللهای بیناصول تهیه و تنظیم قرارداد و موافق نامه انتخابی

 هااصول حقوقی شرکت و سازمان الزامی

 زبان فرانسه انتخابی

 زبان عربی انتخابی

 وانین بیمه و مالیاتآشنایی با ق الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 اصول تنظیم اسناد تجاری و غیر تجاری الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 قانون تجارت الكترونیكی انتخابی

 شناسیحقوق جرا و جرم انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 قانون مسئولیت مدنی انتخابی

 قانون ثبت عالئم تجاری انتخابی

 قانون ثبت اختراعات انتخابی

 های صنعتیقانون ثبت طرح انتخابی

 قانون کپی رایت انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 مانیاصول تدوین مقررات درون ساز الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

۱۰۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس حقوقی 5008

 ریزی و پیگیری شكایات و دعاوی حقوقی و اداریبرنامه الزامی

 اصول حقوقی سازمان الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی حقوق الزامی

 آیین نگارش حقوقی یالزام

 نویسیگزارش الزامی

 کیفری-قواعد مدنی الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 هاها و روشکارشناس سیستم 5009

 Arena انتخابی

 BPMN2 انتخابی

 ISO انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 نویسیروپوزالنویسی و پگزارش انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 Tableauافزار نرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 ها و فرآیندهاتحلیل و طراحی روش الزامی

 IMSسیستم مدیریت یكپارچه  الزامی

 های دینامیكیسیستم الزامی

 (ERP-BPMSفرآیندهای سازمانی ) الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز لزامیا

 کار با اینترنت الزامی

 Microsoft Word الزامی

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 کارشناس طراحی و توسعه محصول 5010

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

۱۰۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 احی و توسعه محصولکارشناس طر 5010

 اصول طراحی و توسعه محصول الزامی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه بیانتخا

 Just In Timeاصول  انتخابی

 اصول خطای صفر انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس گردشگری 5011

 Microsoft Excel انتخابی

 متگردشگری سال انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 راهنمای گردشگری خارجی انتخابی

 راهنمای گردشگری داخلی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیسی و پروپوزالنویگزارش انتخابی

 مدیریت امور گردشگری الزامی

 اصول بازاریابی انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس کنترل کیفیت 5012

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

۱۰۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس کنترل کیفیت 5012

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ا سیستم عامل ویندوزکار ب انتخابی

 نویسیگزارش الزامی

 Minitab انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کتابدار 5013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول کتابداری الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 تم عامل ویندوزکار با سیس انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مربی مهد کودک 5014

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 روانشناسی کودک انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مربیگری مهد کودک الزامی

 ل، هواپیما و ...(مهماندار )هت 5015

 اصول مهمانداری الزامی

 اصول هتلداری انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 آشنایی با اصول گردشگری انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 زبان عربی انتخابی

 زبان فرانسه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ویراستار 5016

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 التک انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 تم عامل ویندوزکار با سیس انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 روزنامه نگاری انتخابی

۱۰۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی کارشناسی و ارائه خدماتشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 ویراستار 5016

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 ویراستاری الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 شناخت منبع الزامی

 Microsoft Word الزامی

 بان عربیز الزامی

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی کارشناسی شایستگی

 و ارائه خدمات

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveر فضای ابری سازی دسرویس ذخیره انتخابی

 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۸



 

 

  
 

 یو حقوق یادار ،یمال یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 25جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 اپراتور ارتباط با مشتری 6001

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 نایی با امور اداری و دفتریآش انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMی )مدیریت ارتباط با مشتر انتخابی

 مهارت فروش انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 انباردار 6002

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول و فنون انبارداری الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 ار با سیستم عامل ویندوزک انتخابی

 افزار حسابداری هلوماژول انبارداری نرم انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 پاسخگوی تلفنی 6003

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 ا سیستم عامل ویندوزکار ب انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 گر بورستحلیل 6004

 Eviews انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 گری بورسهآشنایی با معامل انتخابی

 آشنایی با اصول بازار سرمایه الزامی

 اصول تحلیل بنیادی انتخابی

۱۰۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 گر بورستحلیل 6004

 اصول تحلیل تكنیكال انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 اریمبانی حسابد انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 تشكیل مجامع انتخابی

 حاکمیت شرکتی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 حسابدار 6005

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 های حسابداریاستاندارد انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 اصول و فنون انبارداری انتخابی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت انتخابی

 تحریر دفاتر قانونی الزامی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری بهای تمام شده انتخابی

 حسابداری پیمانكاری انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 های ثابتحسابداری دارایی الزامی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالی الزامی

 حسابداری مالیاتی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 صندوقداری انتخابی

 کار با اینترنت تخابیان

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی حسابداری الزامی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همكاران سیستمنرم انتخابی

 های نامشهودحسابداری دارایی انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی خابیانت

۱۱۰



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 حسابدار 6005
 مفاهیم وصول مطالبات انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 حسابدار صنعتی 6006

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 حسابداری بهای تمام شده الزامی

 اصول و فنون انبارداری الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 حسابداری فروش انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 حسابداری صنعتی الزامی

 حسابداری مالیاتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 حسابداری مالی انتخابی

 نترنتکار با ای انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 دفتردار/متصدی دبیرخانه 6007

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 گانیاصول و فنون بای الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 تنظیم اسناد انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارشناس امور اجرایی 6008

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

۱۱۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس امور اجرایی 6008

 اجرایی مبانی مدیریت الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارشناس امور کارگزینی و منابع انسانی 6009

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 مدیریت منابع انسانی الزامی

 مدیریت عملكرد الزامی

 مفاهیم آموزش و توسعه کارکنان الزامی

 سیستم حقوق و دستمزد الزامی

 اصول پاداش و قدردانی الزامی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 Microsoft Word الزامی

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 سیستم عامل ویندوز کار با الزامی

 کار با اینترنت الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 کارشناس بیمه 6010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با بیمه آتش سوزی انتخابی

 گذاریآشنایی با بیمه عمر و سرمایه نتخابیا

 مهارت فروش انتخابی

 آشنایی با کلیات بیمه الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 و مكاتبات اداریآیین نگارش  الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی 6011

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

۱۱۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 بانیکارشناس تدارکات و پشتی 6011

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس حسابرسی 6012

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 های حسابداریاستاندارد انتخابی

 استانداردهای حسابرسی انتخابی

 حسابداری مالیاتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری نتخابیا

 اصول حسابرسی الزامی

 قانون تجارت الزامی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار همكاران سیستمنرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 کارشناس خرید 6013

 Microsoft Excel خابیانت

 زبان انگلیسی انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس روابط عمومی 6014

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

۱۱۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 کارشناس روابط عمومی 6014

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 خبرنگاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 ال مارکتینگآشنایی با دیجیت الزامی

 SEO انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه الزامی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 مفاهیم بازاریابی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 الیکارشناس م 6015

 استانداردهای حسابداری الزامی

 استانداردهای حسابرسی الزامی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالی الزامی

 حسابداری صنعتی الزامی

 حسابداری پیمانكاری الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات الزامی

 کار و تامین اجتماعی قوانین الزامی

 قانون تجارت الزامی

 Microsoft Word الزامی

 Microsoft Excel الزامی

 کار با سیستم عامل ویندوز الزامی

 کار با اینترنت الزامی

 گذاریکارشناس/مشاور سرمایه 6016

 COMFAR انتخابی

 Eviews انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول بازار سرمایه الزامی

 اصول تحلیل بنیادی انتخابی

۱۱۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 گذاریکارشناس/مشاور سرمایه 6016

 اصول تحلیل تكنیكال انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 گذاری شرکتهای ارزشروش الزامی

 ارزیابی اقتصادی طرح الزامی

 های مالیتجزیه و تحلیل صورت الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 رگزار امور رفاهیکا 6017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 آشنایی با کلیات بیمه الزامی

 نیآشنایی با امور تدارکات و پشتیبا انتخابی

 مدیریت امور رفاهی الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 کارمند اداری 6018

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 های اجتماعیبا شبكه آشنایی انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 متصدی امور بانكی 6019

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft Word الزامی

 تنظیم اسناد انتخابی

 اصول و فنون بایگانی انتخابی

 آشنایی با امور بانكی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

۱۱۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 متصدی امور بانكی 6019

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری ابیانتخ

 نویسیگزارش انتخابی

 متصدی بایگانی 6020

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول و فنون بایگانی الزامی

 تنظیم اسناد انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 مسئول دفتر 6021

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 اری و دفتریآشنایی با امور اد الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری یالزام

 نویسیگزارش انتخابی

 مسئول قراردادها 6022

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 تایپ و صفحه آرایی انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده زامیال

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

۱۱۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مسئول قراردادها 6022

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 منشی 6023

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 فروش تلفنی انتخابی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 اینترنتکار با  انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی ارتباط با مشتری الزامی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 منشی دفتر حقوقی 6024

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 و دفتریآشنایی با امور اداری  الزامی

 تایپ و صفحه آرایی الزامی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 آشنایی با مباحث حقوقی انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

- 
مالی، اداری های شغلی عمومی دسته شغلی شایستگی

 و حقوقی

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

۱۱۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مالی، اداری و حقوقیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی مالی، اداری شایستگی

 و حقوقی

 انتخابی
 Googleازی در فضای ابری سسرویس ذخیره

Drive 
 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Calendar انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 وریمفاهیم بهره انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 آشنایی با اساسنامه شرکت انتخابی

 اصول ثبت عالئم تجاری و اختراعات انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۸



 

 

  
 

 یتیریمد یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 26جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 HSEمدیر  7001

 HSE الزامی

 ISO 14001 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 OHSAS 18001 انتخابی

 ارزیابی ریسک انتخابی

 اصول و فنون مذاکره تخابیان

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یكپارچه  انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 حریق مبانی اطفا انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ارگونومی الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیر اجرایی 7002

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ا سیستم عامل ویندوزکار ب انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

۱۱۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر اجرایی 7002

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 افزار حسابداری سپیدارنرم انتخابی

 افزار همكاران سیستمنرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیر اداری 7003

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور اداری و دفتری الزامی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 ریت پروژهمدی انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 مدیر امور گردشگری 7004

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول هتلداری انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 راهنمای گردشگری خارجی انتخابی

 راهنمای گردشگری داخلی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 انگلیسی زبان انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

۱۲۰



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر امور گردشگری 7004

 اصول بازاریابی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مدیریت امور گردشگری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 ابع انسانیمدیریت استعداد و من انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیر بازرگانی خارجی 7005

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 اینكوترمز الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 روابط عمومی خابیانت

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 المللیبازاریابی بین الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 زکار با سیستم عامل ویندو انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 المللیهای بیناصول و قواعد قرارداد الزامی

 اصول بازاریابی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 اروکاستراتژی کسب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مدیر بازرگانی داخلی 7006

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 روابط عمومی انتخابی

 Microsoft Word خابیانت

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

۱۲۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر بازرگانی داخلی 7006

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 تحقیقات بازار انتخابی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت بیانتخا

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 Just In Timeاصول  انتخابی

 ستیکای لجمفاهیم پایه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیر پروژه 7007

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 WBS الزامی

 ریزیهاصول برنام الزامی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

۱۲۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر پروژه 7007

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 اتمدیر پروژه فناوری اطالع 7008

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 نویسیاصول برنامه انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 رتباط موثرا انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 Business Intelligence انتخابی

 Git الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 کنترل پروژه الزامی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 SDLC انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیر تبلیغات و بازاریابی 7009

 Microsoft Excel یانتخاب

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 اصول تبلیغات الزامی

 ریزی بازاریابیبرنامه الزامی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

۱۲۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر تبلیغات و بازاریابی 7009

 و قواعد قراردادهااصول  انتخابی

 تحقیقات بازار الزامی

 Copy Writing (نویسی تبلیغ) انتخابی

 شناسیمبانی رنگ انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 یریت بازرگانیمد انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 تحلیل آماری انتخابی

 دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت رسانه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 ریزیاصول بودجه انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 بازاریابی صنعتی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 طراحی کمپین تبلیغاتی انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 مهارت ارائه نتخابیا

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مدیر تحقیق و توسعه 7010

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 هتحقیق و توسع الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

۱۲۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر تحقیق و توسعه 7010

 مدیریت پروژه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مدیر توسعه بازار 7011

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 المللیبازاریابی بین انتخابی

 استراتژی بازاریابی الزامی

 تحقیقات بازار الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 داریمبانی حساب انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) انتخابی

 مدیریت استراتژیک انتخابی

 مدیریت بازاریابی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 و مكاتبات اداری آیین نگارش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مدیر تولید 7012

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

۱۲۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر تولید 7012

 Minitab انتخابی

 Primavera انتخابی

 ریزی و فرآیند تولیدآشنایی با برنامه الزامی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی ابیانتخ

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 مدیریت فروش انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 روکاای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 سازی سه بعدیمدل انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیر خرید و تدارکات 7013

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با امور تدارکات و پشتیبانی الزامی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ستم عامل ویندوزکار با سی انتخابی

 مفاهیم حسابداری مالیاتی انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 افزار همكاران سیستمنرم انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نگارش و مكاتبات اداریآیین  انتخابی

 مدیر رسانه 7014
 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

۱۲۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر رسانه 7014

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 قواعد قراردادهااصول و  انتخابی

 تدوین انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مفاهیم تبلیغات انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 روزنامه نگاری انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 مدیریت رسانه الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 های نظرسنجیمفاهیم و روش انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 مدیر روابط عمومی 7015

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اصول تولید محتوا انتخابی

 مفاهیم بازاریابی انتخابی

 مفاهیم برندینگ انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 مفاهیم تبلیغات الزامی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

۱۲۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر روابط عمومی 7015

 ر با اینترنتکا انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) الزامی

 ویراستاری انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیر طراحی و توسعه محصول 7016

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مفاهیم استراتژی انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 شناخت چرخه عمر محصول الزامی

 ه بازاراستراتژی ورود ب الزامی

 شناخت نقشه سفر مشتری انتخابی

 اصول قیمت گذاری الزامی

 اصول طراحی و توسعه محصول الزامی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 رائهمهارت ا انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مدیر فروش 7017

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

۱۲۸



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر فروش 7017

 ذاکرهاصول و فنون م انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 تحقیقات بازار خابیانت

 مدیریت پروژه انتخابی

 ریزی فروشبرنامه الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیر فروشگاه 7018

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 مهارت فروش الزامی

 نویسیارشگز انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 مبانی ارتباط با مشتری انتخابی

 آشنایی اولیه با امورانبارداری انتخابی

 ای لجستیکمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 آشنایی با چیدمان فروشگاهی الزامی

 کنترل کیفیت مدیر 7019

 HSE انتخابی

 ISO 17025 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

۱۲۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر کنترل کیفیت 7019

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 های آماریآشنایی با آزمون انتخابی

 Primavera انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 تحقیق و توسعه انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مدیریت پروژه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مدیر لجستیک/زنجیره تامین 7020

 HSE انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 اصول کنترل کیفیت انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مدیریت پروژه مبانی انتخابی

 مدیریت عملیات انتخابی

 مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

۱۳۰



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر مالی 7021

 Microsoft Excel الزامی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 اصول و فنون مذاکره انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 تحریر دفاتر قانونی الزامی

 ترخیص و امور گمرکی انتخابی

 تسعیر ارز انتخابی

 اریاستانداردهای حسابد الزامی

 قانون بیمه انتخابی

 قانون مالیات مستقیم انتخابی

 قانون تجارت انتخابی

 حسابداری پیمانكاری انتخابی

 حسابداری صنعتی انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی انتخابی

 هاآشنایی با قانون ثبت شرکت انتخابی

 اصول حسابرسی انتخابی

 رش و مكاتبات اداریآیین نگا انتخابی

 حسابداری حقوق و دستمزد الزامی

 حسابداری فروش الزامی

 حسابداری مالیاتی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 یحسابداری مال الزامی

 آشنایی با قوانین بیمه و مالیات انتخابی

 مبانی مدیریت مالی انتخابی

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 افزار حسابداری هلونرم انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 ر همكاران سیستمافزانرم انتخابی

 مدیر منابع انسانی 7022

 ISO10015 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

۱۳۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیر منابع انسانی 7022

 Microsoft Word انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 رهاصول و فنون مذاک انتخابی

 اصول و قواعد قراردادها انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ریزی نیروی انسانیبرنامه الزامی

 های شخصیتآشنایی با تست الزامی

 اصول توسعه و پرورش مدیران انتخابی

 سیستم حقوق و دستمزد زامیال

 ساختار سازمانی الزامی

 مصاحبه ساختاریافته انتخابی

 های ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانیمدل انتخابی

 جذب و استخدام الزامی

 هامدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی انتخابی

 های تعالی منابع انسانیمدل انتخابی

 مدیریت عملكرد الزامی

 اصول پاداش و قدردانی الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه انتخابی

 مدیرعامل 7023

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آشنایی با پروسه مناقصه و مزایده انتخابی

 قوانین کار و تامین اجتماعی الزامی

 آشنایی با مباحث حقوقی انتخابی

 اصول و فنون مذاکره الزامی

 اصول و قواعد قراردادها الزامی

 اط موثرارتب الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی حسابداری انتخابی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی انتخابی

۱۳۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مدیریتیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 مدیرعامل 7023

 مفاهیم استراتژی انتخابی

 اصول بازاریابی انتخابی

 مدیریت پروژه الزامی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت فروش بیانتخا

 مدیریت منابع انسانی انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 وکاراستراتژی کسب انتخابی

 وکارتحلیل محیط کسب انتخابی

 (Feasible Studyسنجی )مطالعات امكان انتخابی

 وکارتدوین و ارزیابی طرح کسب انتخابی

 وکارای کسبمفاهیم پایه یانتخاب

 مهارت ارائه انتخابی

 مدیریت استعداد و منابع انسانی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش الزامی

 های شغلی عمومی دسته شغلی مدیریتیشایستگی -

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 انتخابی
 Googleسازی در فضای ابری سرویس ذخیره

Drive 
 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 اصول مدیریت انتخابی

 وریمفاهیم بهره انتخابی

 آشنایی با اساسنامه شرکت مدیریتی

 ریزیاصول بودجه مدیریتی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 

 

 

 

 

۱۳۳



 

 

  
 

 یمهندس یه شغلمشاغل دست یشغل یهایستگیشا – 27جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس انتقال و انتشار 8001

 های مخابراتیشبكه الزامی

 مهندسی انتقال و انتشار الزامی

 HSE الزامی

 افزاراندازی و خطایابی سختنصب، راه الزامی

 یسیزبان انگل الزامی

 مهندسی برق الزامی

 مهندس انرژی 8002

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 DIgSILENT انتخابی

 Fluent انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Solidworks انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی انرژی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی انرژی الزامی

 ای در وبحرفهجستجوی  انتخابی

 مهندس برق 8003

 Altium Designer انتخابی

 AutoCAD Electrical انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 DIgSILENT انتخابی

 Embeddedهای سیستم انتخابی

 EPLAN انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

۱۳۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس برق 8003

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 یسات برقی ساختمانتاس انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 شبكه هوایی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مهندسی برق الزامی

 ARMنویسی میكروکنترلر برنامه انتخابی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 تاسیسات برقی)نظارت( انتخابی

 تاسیسات برقی)طراحی( انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 قدرت -مهندس برق  8004

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 اتوماسیون صنعتی انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان تخابیان

 های الكتریكیتئوری کنترل ماشین انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

۱۳۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 قدرت -مهندس برق  8004

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیسی و پروپوزالنویگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 قدرت-مهندسی برق الزامی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کنترل -مهندس برق  8005

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 طراحی مدارات الكترونیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتهمفاهیم پای انتخابی

 کنترل-مهندسی برق الزامی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 الكترونیک -مهندس برق  8006

 Altium Designer انتخابی

 C انتخابی

 ++C انتخابی

 FPGA انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel تخابیان

 Microsoft PowerPoint انتخابی

۱۳۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 الكترونیک -مهندس برق  8006

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 VHDLویسی نبرنامه انتخابی

 تجهیزات و قطعات الكترونیک انتخابی

 تعمیر وسایل الكترونیكی انتخابی

 های الكتریكیتئوری کنترل ماشین انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

  سوئیچینگ انتخابی

 ترونیكیطراحی بردهای الك انتخابی

 طراحی مدارات الكترونیک انتخابی

 طراحی میكروکنترلر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 الكترونیک -رق مهندسی ب الزامی

 ARMنویسی میكروکنترلر برنامه انتخابی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 آشنایی با انواع کانكتور انتخابی

 تحلیل مدارات الكترونیک دیجیتال و آنالوگ انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 های دیجیتالسیستم -مهندس برق  8007

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

۱۳۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 های دیجیتالسیستم -دس برق مهن 8007

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 شبكه هوایی برق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتایهمفاهیم پ انتخابی

 سیستمهای دیجیتال-مهندسی برق الزامی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مخابرات -مهندس برق  8008

 Altium Designer انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ++C انتخابی

 HFSS انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access بیانتخا

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Pspice انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 سیمارتباطات بی انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 ق صنعتیبر انتخابی

 پردازش سیگنال انتخابی

 تاسیسات برقی ساختمان انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق انتخابی

 های مخابراتیشبكه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالشگزار انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 مخابرات-مهندسی برق الزامی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

۱۳۸



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس پزشكی 8009

 ANSYS انتخابی

 C انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint یانتخاب

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Solidworks انتخابی

 ابزار دقیق انتخابی

 تعمیر تجهیزات بیمارستانی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی پزشكی انتخابی

 کار با اینترنت خابیانت

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 مهندسی پزشكی الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس تاسیسات 8010

 مهندسی تاسیسات الزامی

 تاسیسات برقی الزامی

 تاسیسات مكانیكی الزامی

 ایمنی برق الزامی

 خوانی تاسیساتنقشه الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 مهندس رباتیک 8011

 Altium Designer انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 C انتخابی

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 CATIA انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PLC انتخابی

 Proteus انتخابی

 Solidworks انتخابی

۱۳۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس رباتیک 8011

 ابزار دقیق انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 برق صنعتی انتخابی

 ط موثرارتبا انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی رباتیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 رباتیکمهندسی  الزامی

 نیوماتیک انتخابی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 Python انتخابی

 پردازش تصویر انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس شهرسازی 8012

 3D MAX انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 SketchUp انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 ریزی شهریبرنامه انتخابی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 اسكیس انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شهرسازی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 شهرسازی الزامی

 کشینقشه انتخابی

۱۴۰



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس شهرسازی 8012

 Microsoft Project انتخابی

 Revit Architecture انتخابی

 Rhino انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس شیمی 8013

 Aspen Hysys انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word یانتخاب

 PFD, P&ID انتخابی

 Piping انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 آنالیز دستگاهی انتخابی

 ترکیب و تولید مواد شیمیایی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 تکار با اینترن انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 نانوفناوری انتخابی

 مهندسی شیمی الزامی

 PRO II انتخابی

 ChemBioOffice Ultra انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شیمیایی سلولزی -مهندس شیمی  8014

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آنالیز دستگاهی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت یانتخاب

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

۱۴۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 شیمیایی سلولزی -مهندس شیمی  8014

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شیمیایی سلولزی -مهندسی شیمی  الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 صنایع پاالیش -مهندس شیمی  8015

 Aspen Hysys انتخابی

 Fluent یانتخاب

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 رنتکار با اینت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 کشی صنعتیلوله انتخابی

 صنایع پاالیش -مهندسی شیمی  الزامی

 نانوفناوری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 وشیمیصنایع پتر -مهندس شیمی  8016

 Aspen Hysys انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID انتخابی

 Piping انتخابی

 آزمایشگاه شیمی انتخابی

 ثرارتباط مو انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع پتروشیمی -مهندسی شیمی  الزامی

 نانوفناوری انتخابی

۱۴۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 روشیمیصنایع پت -مهندس شیمی  8016
 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 صنایع پلیمر -مهندس شیمی  8017

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آزمایشگاه شیمی نتخابیا

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 های پالستیکطراحی و تزریق قالب انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع پلیمر -مهندسی شیمی  لزامیا

 نانوفناوری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 سینتیک پلیمر انتخابی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 صنایع شیمیایی معدنی -مهندس شیمی  8018

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 صنایع شیمیایی معدنی -مهندسی شیمی  امیالز

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 شناسیکانی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 صنایع گاز -مهندس شیمی  8019
 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

۱۴۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 صنایع گاز -مهندس شیمی  8019

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیزالنویسی و پروپوگزارش انتخابی

 صنایع گاز -مهندسی شیمی  الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 طراحی فرایندهای صنایع نفت -مهندس شیمی  8020

 Aspen Hysys انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 طراحی فرایندهای صنایع نفت -شیمی  مهندسی الزامی

 موازنه مواد و انرژی انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 نانوفناوری -مهندس شیمی  8021

 Aspen Hysys انتخابی

 HPLC انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی شیمی انتخابی

۱۴۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 نانوفناوری -مهندس شیمی  8021

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 نانوفناوری -شیمی  مهندسی الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس صدا و تصویر 8022

 مهندسی برق الزامی

 های ضبط و پخششناخت سیگنال و انواع فرمت الزامی

 مصالح ساختمانی الزامی

 تاسیسات برقی الزامی

 یابی تجهیزاتعیب الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 یعمهندس صنا 8023

 QSB انتخابی

 Arena انتخابی

 COMFAR انتخابی

 GAMS انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 Minitab انتخابی

 PMBOK انتخابی

 Primavera انتخابی

 (PMهای نگهداری و تعمیرات )استقرار سیستم انتخابی

 MISهای اطالعاتی مدیریت سیستم انتخابی

 ریزی و فرآیند تولیدآشنایی با برنامه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق الزامی

 نگلیسی تخصصی مهندسی صنایعزبان ا انتخابی

 IMSسیستم مدیریت یكپارچه  انتخابی

 های دینامیكیسیستم انتخابی

 (ERP-BPMSفرآیندهای سازمانی ) انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 (CRMاط با مشتری )مدیریت ارتب انتخابی

 مهندسی صنایع الزامی

۱۴۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس صنایع 8023

 SPSSافزار نرم انتخابی

 کاویتحلیل داده و داده انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

8024 
 مهندس صنایع غذایی

 مهندس صنایع غذایی

 GMP انتخابی

 HACCP انتخابی

 HSE انتخابی

 ISO 22000 انتخابی

 ISO 9001 انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ریزی و فرآیند تولیدآشنایی با برنامه انتخابی

 اصول پرورش قارچ انتخابی

 اصول کنترل کیفیت الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی صنایع غذایی خابیانت

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهندسی صنایع غذایی الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس عمران 8025

 Abaqus انتخابی

 Tekla Structure بیانتخا

 SDR map انتخابی

 نظارت)عمران( انتخابی

 اجرا)عمران( انتخابی

 محاسبات)عمران( انتخابی

 ای ساختمانبهسازی لرزه انتخابی

 اصول مهندسی ترافیک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

۱۴۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس عمران 8025

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 های آبیاریطراحی و اجرای سیستم انتخابی

 طراحی و محاسبه انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 دمتره و برآور الزامی

 مهندسی عمران الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال انتخابی

 آزمایشگاه بتن انتخابی

 آب و فاضالب -مهندس عمران  8026

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 های آبیاریای سیستمطراحی و اجر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 آب و فاضالب-مهندسی عمران الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 های بازهیدرولیک کانال الزامی

۱۴۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی آب و فاضالب -مهندس عمران  8026

 شناسیخاک -مهندس عمران  8027

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد الزامی

 شناسیخاک -ران مهندسی عم الزامی

 آزمایشگاه مكانیک خاک الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آهنراه -مهندس عمران  8028

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint ابیانتخ

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 SAP2000 انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز خابیانت

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

۱۴۸



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 آهنراه -مهندس عمران  8028

 متره و برآورد الزامی

 آهنراه -مهندسی عمران  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 محیط زیست -مهندس عمران  8029

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Etabs انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Project انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAFE انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 صصی مهندسی عمرانزبان انگلیسی تخ انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 محیط زیست -مهندسی عمران  الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس فضای سبز 8030

 3D MAX نتخابیا

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SketchUp انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی فضای سبز انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 مهندسی فضای سبز الزامی

۱۴۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس فضای سبز 8030
 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

3180  افزارنرم -مهندس کامپیوتر  

 ++C انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 IoTآشنایی با مباحث  انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متدهای طراحی برنامه موبایل انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 افزارنرم-مهندسی کامپیوتر الزامی

 CSS انتخابی

 HTML انتخابی

 Java script انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Design Pattern انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 امنیت شبكه الزامی

 پایگاه داده الزامی

 طراحی الگوریتم الزامی

 JAVA انتخابی

 PHP انتخابی

 Python انتخابی

 #C انتخابی

 Asp.net (C#) انتخابی

 Asp.net (VB) انتخابی

 گرانویسی شیاصول برنامه الزامی

 SQL انتخابی

 My SQL انتخابی

 Mongo DB انتخابی

 افزارمستندسازی نرم الزامی

 Machine Learning الزامی

 زارافنرم -زبان انگلیسی تخصصی مهندسی کامپیوتر  زامیال

۱۵۰
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 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس کشاورزی 8032

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SAS انتخابی

 اصول پرورش قارچ انتخابی

 اصول پرورش گیاهان دارویی انتخابی

 اصول پروش زنبور عسل انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی کشاورزی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 سی کشاورزیمهند الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس متالورژی و مواد 8033

 Abaqus انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PFD, P&ID بیانتخا

 Piping انتخابی

 ProCAST انتخابی

 Solidworks انتخابی

 استانداردهای مواد انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 UTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 بازرسی رنگ و پوشش انتخابی

 بازرسی مخازن تحت فشار نتخابیا

 تراشكاری انتخابی

 ترکیبات پلیمری انتخابی

۱۵۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس متالورژی و مواد 8033

 جوشكاری انتخابی

 E3جوشكاری  انتخابی

 جوشكاری آرگون انتخابی

 های فوالدیجوشكاری سازه انتخابی

 حفاظت در برابر اشعه انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 فرآیندهای شیمیایی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کوانتومتری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی تخابیان

 مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 جوشكاری -مهندس متالورژی و مواد  8034

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش الزامی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 UTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 بازرسی رنگ و پوشش انتخابی

 بازرسی مخازن تحت فشار انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری الزامی

 E3جوشكاری  انتخابی

 جوشكاری آرگون انتخابی

 های فوالدیجوشكاری سازه انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

۱۵۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 جوشكاری -مهندس متالورژی و مواد  8034

 ا سیستم عامل ویندوزکار ب انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 جوشكاری-مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 استخراج -مهندس متالورژی و مواد  8035

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 آزمایشات غیرمخرب انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 با سیستم عامل ویندوزکار  انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 استخراج-مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد  8036

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 گریاصول ریخته الزامی

 گری تحت فشارریخته انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 عملیات حرارتی انتخابی

۱۵۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد  8036

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 کوانتومتری انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 گریریخته -مهندسی متالورژی و مواد  الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 سرامیک -مهندس متالورژی و مواد  8037

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Origin انتخابی

 Xpert انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 سرامیک-مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 شكل دادن فلزات -مهندس متالورژی و مواد  8038

) AutoCAD انتخابی وکدات ) 

 CATIA انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد ابیانتخ

 عملیات حرارتی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

۱۵۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 شكل دادن فلزات -مهندس متالورژی و مواد  8038

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 فیمتالوگرا انتخابی

 شكل دادن فلزات-مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

8039 
شناسایی و انتخاب مواد  -مهندس متالورژی و مواد 

 مهندسی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی
 HSE انتخابی
 Microsoft Excel انتخابی
 Microsoft PowerPoint انتخابی
 Microsoft Word انتخابی
 Origin انتخابی
 Solidworks انتخابی
 Xpert انتخابی
 بازرسی جوش انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 یات حرارتیعمل انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 الزامی
شناسایی و انتخاب مواد  -مهندسی متالورژی و مواد 

 مهندسی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

4080  حفاظت و خوردگی مواد -مهندس متالورژی و مواد  

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 Xpert انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 MTبازرسی جوش  انتخابی

 PTبازرسی جوش  انتخابی

 VTبازرسی جوش  انتخابی

 بازرسی رنگ و پوشش انتخابی

۱۵۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 حفاظت و خوردگی مواد -مهندس متالورژی و مواد  8040

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی متالورژی و مواد انتخابی

 لیات حرارتیعم انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کلید فوالد انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متالوگرافی انتخابی

 حفاظت و خوردگی مواد-مهندسی متالورژی و مواد الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 عدنمهندس م 8041

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Datamine Studio انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 های اولیهامداد و کمک انتخابی

 در معادنایمنی  الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی معدن انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مهندسی معدن الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 فرآوری -مهندس معدن  8042

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Datamine Studio انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

۱۵۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 فرآوری -مهندس معدن  8042

 Microsoft Word نتخابیا

 Surfer انتخابی

 ایمنی در معادن انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی معدن انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 فرآوری-مهندسی معدن الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مكانیک سنگ -مهندس معدن  8043

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Datamine Studio انتخابی

 Flac 3D انتخابی

 GPS انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel ابیانتخ

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی معدن انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالزارشگ انتخابی

 مكانیک سنگ-مهندسی معدن الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس معماری 8044

 3D MAX انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SketchUp انتخابی

 V-RAY انتخابی

۱۵۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس معماری 8044

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی معماری انتخابی

 طراحی معماری الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 زکار با سیستم عامل ویندو انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 مهندسی معماری الزامی

 نظارت )معماری( انتخابی

 اجرا )معماری( انتخابی

 طراحی )معماری( انتخابی

 خوانی معمارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 داخلی معماری -مهندس معماری  8045

 3D MAX انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SketchUp انتخابی

 V-RAY انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 ریزبان انگلیسی تخصصی مهندسی معما انتخابی

 طراحی دکوراسیون داخلی الزامی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 معماری داخلی-مهندسی معماری الزامی

 Revit Architecture انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

4680  مهندس مكانیک 

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 COMSOL انتخابی

 Carrier انتخابی

 CATIA انتخابی

 CNC انتخابی

 Fluent انتخابی

۱۵۸



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس مكانیک 8046

 Gambit انتخابی

 HSE انتخابی

 HVAC انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 مكانیکزبان انگلیسی تخصصی مهندسی  انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 تاسیسات مكانیكی )نظارت( انتخابی

 تاسیسات مكانیكی )طراحی( انتخابی

 مهندسی مكانیک الزامی

 کشی صنعتینقشه انتخابی

 نیوماتیک بیانتخا

 هیدرولیک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 حرارت و سیاالت -مهندس مكانیک  8047

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Carrier انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 Gambit انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

۱۵۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 حرارت و سیاالت -مهندس مكانیک  8047

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی مكانیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 حرارت و سیاالت -مهندسی مكانیک  الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 طراحی جامدات -مهندس مكانیک  8048

 Abaqus یانتخاب

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی مكانیک انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ح جامداتطرا -مهندسی مكانیک  الزامی

 هیدرولیک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 خودرو -مهندس مكانیک  8049

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

۱۶۰



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

0498  خودرو -مهندس مكانیک  

 بازرسی جوش انتخابی

 برق خودرو انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی مكانیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیی و پروپوزالنویسگزارش انتخابی

 خودرو-مهندسی مكانیک الزامی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 دریا -مهندس مكانیک  8050

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 HSE انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Piping انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشكاری انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی مكانیک بیانتخا

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 دریا -مهندسی مكانیک  الزامی

 هیدرولیک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 ساخت و تولید -مهندس مكانیک  8051

 Abaqus نتخابیا

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

۱۶۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 ساخت و تولید -مهندس مكانیک  8051

 CNC انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تراشكاری تخابیان

 جوشكاری انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی مهندسی مكانیک انتخابی

 های صنعتیساخت قالب انتخابی

 فرزکاری انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیو پروپوزال نویسیگزارش انتخابی

 سازی قطعاتمدل انتخابی

 ساخت و تولید -مهندسی مكانیک  الزامی

 کشی صنعتینقشه انتخابی

 نیوماتیک انتخابی

 هیدرولیک انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس نفت 8052

 Aspen Hysys انتخابی

 Eclipse انتخابی

 HSE انتخابی

 Petrel تخابیان

 PVTi انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 PDMS انتخابی

 Piping انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 نفت مهندسی زبان انگلیسی تخصصی انتخابی

 کار با اینترنت تخابیان

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

۱۶۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس نفت 8052
 مهندسی نفت الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 برداریمهندس نقشه 8053

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 Surfer انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 بردارینقشه مهندسی زبان انگلیسی تخصصی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 متره و برآورد انتخابی

 برداریمهندسی نقشه الزامی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهندس هوافضا 8054

 های هوافضاییسازه -مهندسی هوافضا  انتخابی

 Abaqus انتخابی

 ANSYS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 ++C انتخابی

 CATIA انتخابی

 Fluent انتخابی

 Gambit انتخابی

 Maple انتخابی

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Solidworks انتخابی

 بازرسی جوش انتخابی

 تعمیر و نگهداری هواپیما انتخابی

 جوشكاری انتخابی

 موثرارتباط  انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 هوافضا مهندسی زبان انگلیسی تخصصی انتخابی

 زبان روسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

۱۶۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 مهندس هوافضا 8054

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 PDMS انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 آشنایی با نجوم ابیانتخ

 مهندسی هوافضا الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیرودینامیک -مهندسی هوافضا  انتخابی

 پیشرانش -مهندسی هوافضا  انتخابی

 PLC انتخابی

 دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا  انتخابی

 مهندسی فضایی -مهندسی هوافضا  انتخابی

5580  فناوری اطالعات -مهندس کامپیوتر  

 #C انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SQL انتخابی

 Windows Server انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ انتخابی

 وثرارتباط م انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطالعات انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 فناوری اطالعات-مهندسی کامپیوتر الزامی

 Cisco انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 MS SQL Server انتخابی

 پایگاه داده انتخابی

 Microsoft Networking انتخابی

 Jiraافزار مدیریت و کنترل پروژه نرم انتخابی

 Scrumمتدولوژی  انتخابی

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  8056

 #C انتخابی

 ++C انتخابی

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

۱۶۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی مهندسیشایستگی

 هاشایستگی رویکرد عنوان شغلی کد شغل

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  8056

 Microsoft Word انتخابی

 IoTآشنایی با مباحث  انتخابی

 VHDLنویسی برنامه انتخابی

 تعمیرات لپ تاپ و رایانه انتخابی

 رات موبایلتعمی انتخابی

 ارتباط موثر انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 Embeddedهای سیستم انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 افزارسخت -مهندسی کامپیوتر  الزامی

 AVRمیكروکنترلرهای  انتخابی

 Cisco انتخابی

 ای در وبفهجستجوی حر انتخابی

 FPGA انتخابی

 Proteus انتخابی

 ARMمیكروکنترلرهای  انتخابی

 Arduino انتخابی

 (Networkآشنایی با شبكه )+ الزامی

 Virtualization الزامی

 Mikrotik الزامی

 افزاراندازی و خطایابی سختنصب، راه الزامی

 العاتای فناوری اطمفاهیم پایه الزامی

 Linux انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 افزارسخت -زبان انگلیسی تخصصی مهندسی کامپیوتر  الزامی

 های شغلی عمومی دسته شغلی مهندسیشایستگی -

 مدیریت پروژه آنالین تسكولو انتخابی

 Trelloمدیریت پروژه آنالین  انتخابی

 Asanaآنالین مدیریت پروژه  انتخابی

 DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Google Driveسازی در فضای ابری سرویس ذخیره انتخابی

 Zoomسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Skypeسرویس ارتباط تصویری  انتخابی

 Google Hanoutsسرویس  انتخابی

 Microsoft Outlook انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 یادگیری فعال انتخابی

 کار گروهی انتخابی

 

۱۶۵



 

 

  
 

 هنر، رسانه و آموزش یمشاغل دسته شغل یشغل یهایستگیشا – 28جدول شماره 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 های اجتماعیکارشناس شبكه 9001

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 SEO انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت الزامی

 عامل ویندوز کار با سیستم انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 شناسیکارشناس/مدرس زمین 9002

 Arc GIS انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 GPS انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 شناسیزبان انگلیسی تخصصی زمین انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 Surfer انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 شناسیعلوم زمین الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 بردارینقشه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 ارزیاب بازیگر 9003

 اصول بازیگری الزامی

 های بازیگرینظریه الزامی

 روانشناسی شخصیت الزامی

 ریتحلیل بازیگ الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 گرارزیاب تدوین 9004
 اصول تدوین الزامی

 تدوین صدا الزامی

۱۶۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 گرارزیاب تدوین 9004

 ابزارشناسی تدوین الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 ارزیاب تصویربردار 9005

 اصول تصویربرداری الزامی

 بانی هنرهای تجسمیم الزامی

 تصویربرداری پیشرفته الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 کننده پویانماییارزیاب تهیه 9006

 نویسی پویانمایی نامهفیلم الزامی

 اصول پویانمایی الزامی

 افزارهای پویانماییآشنایی با نرم الزامی

 ماییاستانداردهای پویان الزامی

 های پویانماییتكنیک الزامی

 شناسیمخاطب الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 کننده تلویزیونیارزیاب تهیه 9007

 کنندگی تلویزیونیاصول تهیه الزامی

 آشنایی با مسائل روز ایران و جهان الزامی

 سازی تلویزیونیاصول برنامه الزامی

 ابزارشناسی تولید میالزا

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 کننده رادیوییارزیاب تهیه 9008

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 آشنایی با انواع موسیقی الزامی

 های نمایشیآشنایی با فرم الزامی

 مبانی ارتباطات الزامی

 یکنندگی رادیویاصول تهیه الزامی

 سازی رادیوییاصول برنامه الزامی

 تجهیزات صدابرداری الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 پرداز/گریمورارزیاب چهره 9009

 پردازیاصول چهره الزامی

 پردازیابزار چهره الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 صداپیشهارزیاب دوبلور/ 9010

 اصول دوبله الزامی

 اصول اجرا الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 اصول طراحی دکور الزامی پردازارزیاب صحنه 9011

۱۶۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 پردازارزیاب صحنه 9011

 اصول طراحی صحنه الزامی

 اصول طراحی لباس الزامی

 معماری ایران الزامی

 معماری جهان الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 ارزیاب صدابردار 9012

 اصول صدابرداری الزامی

 تجهیزات صدابرداری الزامی

 مفاهیم موسیقی الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 ارزیاب کارگردان تلویزیونی 9013

 اصول کارگردانی الزامی

 دسازیاصول مستن الزامی

 سازی تلویزیونیاصول برنامه الزامی

 شناسیمخاطب الزامی

 ابزارشناسی تولید الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 ارزیاب کارگردان نمایشی/هنری 9014

 اصول کارگردانی الزامی

 اصول ساخت سریال الزامی

 سازیاصول فیلم  الزامی

 ول مستندسازیاص الزامی

 سازیاصول برنامه الزامی

 ابزارشناسی تولید الزامی

 شناسیمخاطب الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 گرارزیاب گزارش 9015

 گریاصول گزارش الزامی

 اصول اجرا الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 انفن بی الزامی

 ارزیاب گوینده/مجری 9016

 اصول گویندگی الزامی

 اطالعات عمومی الزامی

 اصول اجرا الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 فن بیان الزامی

 ارزیاب مدیر تولید 9017
 اصول تولید الزامی

 طراحی تولید الزامی

۱۶۸



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 ارزیاب مدیر تولید 9017

 سازی پیشرفتهبرنامه الزامی

 شناسی هنر و ارتباطاتجامعه الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 ارزیاب نورپرداز 9018

 اصول نورپردازی الزامی

 تجهیزات نورپردازی الزامی

 طراحی نورپردازی الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 نویسنامه/فیلمارزیاب نویسنده 9019

 نویسینامهاصول فیلم الزامی

 اصول نویسندگی الزامی

 نامهتحلیل فیلم الزامی

 تحلیل شخصیت الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 گرتدوین 9020

 اصول تدوین الزامی

 ابزارشناسی تدوین الزامی

 افزارهای تدوینآشنایی با نرم الزامی

 انهتصویربردار رس 9021

 مبانی تصویربرداری الزامی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 نورپردازی و تجهیزات نورپردازی الزامی

 کننده تلویزیونیتهیه 9022

 کنندگی تلویزیونیمبانی تهیه الزامی

 سازی تلویزیونیمبانی برنامه الزامی

 ابزارشناسی تولید الزامی

 یران و جهانآشنایی با مسائل روز ا الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 کننده رادیوییتهیه 9023

 آشنایی با مسائل روز ایران و جهان الزامی

 مبانی ارتباطات الزامی

 تاریخ هنر ایران و جهان الزامی

 سازی رادیوییمبانی برنامه الزامی

 کنندگی رادیوییمبانی تهیه الزامی

 آشنایی با تجهیزات صدابرداری الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 پردازچهره 9024

 پردازیمبانی چهره الزامی

 پردازیآشنایی با ابزار چهره الزامی

 سازی تلویزیونیمبانی برنامه الزامی

 دبیر گوینده 9025

 اطالعات عمومی الزامی

 آشنایی با مسائل روز ایران و جهان الزامی

 اصول خبرنویسی الزامی

۱۶۹



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 دبیر گوینده 9025

 خبرنگاری الزامی

 رادیو و تلویزیون انتخابیآشنایی با اصالحات  الزامی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 اصول اجرا الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ادبیات فارسی الزامی

 زبان انگلیسی زامیال

 زبان عربی الزامی

 اصول تولید محتوا الزامی

 دبیری/معلمی 9026

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش بیانتخا

 مهارت تدریس الزامی

 ادبیات فارسی انتخابی

 علوم ریاضی انتخابی

 فیزیک انتخابی

 علوم تربیتی انتخابی

 علوم دینی انتخابی

 علوم شیمی انتخابی

 شناسیعلوم زیست انتخابی

 تاریخ ایران و جهان انتخابی

 نگلیسیزبان ا انتخابی

 روش تحقیق انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مشاوره تحصیلی انتخابی

 مهارت زندگی انتخابی

 صدابردار 9027
 مبانی صدابرداری الزامی

 آشنایی با تجهیزات صدابرداری الزامی

 طراح اینفوگرافی 9028

 ارتباط موثر انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 Corel Draw انتخابی

۱۷۰



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 طراح اینفوگرافی 9028

 Adobe Illustrator انتخابی

 Adobe After Effects انتخابی

 (Layoutچیدمان حروف ) انتخابی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 صفحه آرایی انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 شناسیاطبمخ انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 طراح داخلی و دکوراسیون 9029

 3D MAX انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Lumion انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 SketchUp نتخابیا

 V-RAY انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 طراحی دکوراسیون داخلی الزامی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Revit Architecture انتخابی

 Rhino انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 طراح دکور 9030
 اصول طراحی دکور الزامی

 آشنایی با تجهیزات و مواد ساخت دکور الزامی

 (UI/UXطراح رابط/تجربه کاربری ) 9031

 Adobe Experience Design انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Material Design Lite یانتخاب

 Microsoft Access انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

۱۷۱



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 (UI/UXطراح رابط/تجربه کاربری ) 9031

 Sketch انتخابی

 UX و UI الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 تست کاربر هایروش الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای فناوری اطالعاتمفاهیم پایه انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه الزامی

 مهارت ارائه انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 داستان کاربری انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 طراح هویت بصری 9032

 3D MAX انتخابی

 Adobe Illustrator الزامی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 Adobe After Effects انتخابی

 Cinema 4d انتخابی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 تصویرسازی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 مفاهیم عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 عكاس 9033

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe Illustrator انتخابی

 مفاهیم عكاسی الزامی

 Adobe Photoshop Lightroom الزامی

 Adobe InDesign انتخابی

۱۷۲



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 عكاس 9033

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop الزامی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 تدوین انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 عكاسی پیشرفته انتخابی

 Adobe Premiere Pro انتخابی

 فیلمبرداری انتخابی

 کار با اینترنت بیانتخا

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 کارشناس رسانه 9034

 Adobe InDesign انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 روابط عمومی الزامی

 SEO انتخابی

 های اجتماعیآشنایی با شبكه الزامی

 تدوین انتخابی

 دستور زبان فارسی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 ویراستاری انتخابی

 خبرنگاری انتخابی

 رسانه مدیریت انتخابی

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 های نظرسنجیمفاهیم و روش انتخابی

 شناخت انواع رسانه انتخابی

 آشنایی با مفاهیم رسانه انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 کارشناس طراحی صنعتی 9035

 (اتوکد) AutoCAD انتخابی

 CATIA انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

۱۷۳



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 کارشناس طراحی صنعتی 9035

 Solidworks انتخابی

 اصول طراحی صنعتی الزامی

 ارتباط موثر انتخابی

 زبان انگلیسی انتخابی

 ترنتکار با این انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 مبانی هنرهای تجسمی الزامی

 Adobe Illustrator انتخابی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 3D MAX انتخابی

 Cinema 4d انتخابی

 عكاسی انتخابی

 شناسیمبانی رنگ الزامی

 (Layoutچیدمان حروف ) انتخابی

 Sketchup انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

 نویسیاصول بریف انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 کارشناس نشر و تولید محتوا 9036

 HTMLآشنایی با  انتخابی

 SEO انتخابی

 ادبیات فارسی خابیانت

 دستور زبان فارسی الزامی

 زبان انگلیسی الزامی

 (فتوشاپ) Adobe Photoshop انتخابی

 Microsoft Word انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Google Analytics تخابیان

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 Wordpress انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری الزامی

 نویسینویسی و پروپوزالگزارش انتخابی

 شناسیمخاطب انتخابی

 اصول تولید محتوا الزامی

۱۷۴



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 رس ادبیاتکارشناس/مد 9037

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 ادبیات فارسی الزامی

 دستور زبان فارسی الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی ادبیات انتخابی

 یندوزکار با سیستم عامل و انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ویراستاری انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس/مدرس تاریخ 9038

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 تاریخ ایران یالزام

 تاریخ جهان الزامی

 ارتباط موثر الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی تاریخ انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 مكاتبات اداریآیین نگارش و  انتخابی

 کارشناس/مدرس ریاضی 9039

 التک انتخابی

 Maple انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 R انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 روش تحقیق انتخابی

 زبان انگلیسی تخصصی ریاضی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 SPSSافزار نرم انتخابی

۱۷۵



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 کارشناس/مدرس ریاضی 9039

 علوم ریاضی الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 شناسیکارشناس/مدرس زیست 9040

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 PCR انتخابی

 آزمایشگاه زیست الزامی

 DNAاستخراج  انتخابی

 اصول بیوانفورماتیک انتخابی

 الكتروفورز انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 شناسیزبان انگلیسی تخصصی زیست انتخابی

 شناسیلوم زیستع الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 کشت سلولی انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس/مدرس شیمی 9041

 HPLC انتخابی

 HSE خابیانت

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 آزمایشگاه شیمی الزامی

 ایمنی در آزمایشگاه انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی شیمی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 امل ویندوزکار با سیستم ع انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 نانوفناوری انتخابی

 علوم شیمی الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس/مدرس علوم تربیتی 9042
 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

۱۷۶



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 کارشناس/مدرس علوم تربیتی 9042

 Microsoft Word انتخابی

 تربیت اسالمی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 روانشناسی کودک انتخابی

 علوم تربیتی الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس/مدرس علوم دینی 9043

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint الزامی

 Microsoft Word انتخابی

 درک قرآنی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان عربی انتخابی

 دینیعلوم  الزامی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 نویسیگزارش انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 کارشناس/مدرس فیزیک 9044

 Matlab انتخابی

 Microsoft Excel انتخابی

 Microsoft PowerPoint میالزا

 Microsoft Word انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی تخصصی فیزیک انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 کار با سیستم عامل ویندوز انتخابی

 نویسیگزارش انتخابی

 مبانی رباتیک انتخابی

 مهارت تدریس الزامی

 با نجوم آشنایی انتخابی

 آزمایشگاه فیزیک الزامی

 فیزیک الزامی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

۱۷۷



 

 

  
 

 های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

 هاشایستگی رویکرد شغلیعنوان  کد شغل

 کارگردان پویانمایی 9045

 مفاهیم پویانمایی الزامی

 نویسی پویانمایی نامهفیلم الزامی

 افزارهای پویانماییآشنایی با نرم الزامی

 مبانی هنرهای تجسمی امیالز

 آشنایی با مفاهیم رسانه الزامی

 استانداردهای پویانمایی الزامی

 های پویانماییتكنیک الزامی

 کنترل پروژه الزامی

 نویسیگزارش الزامی

 شناسیمخاطب الزامی

 آشنایی با مسائل روز ایران و جهان الزامی

 کارگردان تلویزیونی 9046

 سازی تلویزیونیمبانی برنامه امیالز

 ابزارشناسی تولید الزامی

 شناسیمخاطب الزامی

 مبانی کارگردانی الزامی

 گرافیست 9047

 3D MAX انتخابی

 Adobe After Effects انتخابی

 Adobe InDesign انتخابی

 Corel Draw انتخابی

 Microsoft PowerPoint انتخابی

 Microsoft Word یانتخاب

 انیمیشن انتخابی

 Cinema 4d انتخابی

 Adobe Premiere Pro انتخابی

 صفحه آرایی انتخابی

 تدوین انتخابی

 تصویرسازی انتخابی

 ارتباط موثر الزامی

 زبان انگلیسی انتخابی

 عكاسی انتخابی

 کار با اینترنت انتخابی

 ستم عامل ویندوزکار با سی انتخابی

 موشن گرافیک انتخابی

 سایتطراحی گرافیک وب انتخابی

 طراحی لوگو انتخابی

 تایپوگرافی انتخابی

 بندیطراحی بسته انتخابی

 ای در وبجستجوی حرفه انتخابی

 آیین نگارش و مكاتبات اداری انتخابی

 مهارت ارائه انتخابی

۱۷۸



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

گرافیست 9047

نویسیاصول بریفانتخابی

وکارای کسبمفاهیم پایهانتخابی

نویسینویسی و پروپوزالگزارشانتخابی

شناسیمخاطبانتخابی

گرافیک تلویزیونیالزامی

طراحی گرافیکالزامی

شناسیمبانی رنگالزامی

مبانی هنرهای تجسمیالزامی

Adobe Illustratorالزامی

(فتوشاپ) Adobe Photoshopیالزام

گوینده رسانه9048

مبانی گویندگیالزامی

اطالعات عمومیالزامی

آشنایی با مسائل روز ایران و جهانالزامی

مفاهیم زبان بدنالزامی

فن بیانالزامی

اصول اجراالزامی

دستور زبان فارسیالزامی

ادبیات فارسیالزامی

زبان عربییالزام

مترجم/مدرس زبان انگلیسی 9049

Microsoft Excelانتخابی

Microsoft PowerPointالزامی

Microsoft Wordانتخابی

ارتباط موثرالزامی

روش تحقیقانتخابی

زبان انگلیسی تخصصی مترجمیالزامی

کار با اینترنتانتخابی

ویندوز کار با سیستم عاملانتخابی

مهارت تدریسالزامی

فن ترجمهالزامی

ای در وبجستجوی حرفهانتخابی

آیین نگارش و مكاتبات اداریانتخابی

مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی 9050

Microsoft Excelانتخابی

Microsoft PowerPointالزامی

Microsoft Wordانتخابی

ثرارتباط موالزامی

روش تحقیقانتخابی

زبان ترکی استانبولیالزامی

کار با اینترنتانتخابی

کار با سیستم عامل ویندوزانتخابی

مهارت تدریسالزامی

۱۷۹



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی 9050
ای در وبجستجوی حرفهانتخابی

آیین نگارش و مكاتبات اداریانتخابی

رس زبان عربیمترجم/مد 9051

Microsoft Excelانتخابی

Microsoft PowerPointالزامی

Microsoft Wordانتخابی

ارتباط موثرالزامی

روش تحقیقانتخابی

زبان عربیالزامی

کار با اینترنتانتخابی

کار با سیستم عامل ویندوزانتخابی

مهارت تدریسالزامی

ای در وبوی حرفهجستجانتخابی

آیین نگارش و مكاتبات اداریانتخابی

متصدی صحنه تلویزیونی 9052
سازی تلویزیونیمبانی برنامهالزامی

ابزارشناسی تولیدالزامی

مدرس بازیگری 9053

اصول و فنون بازیگریالزامی

های بازیگرینظریهالزامی

نامهتحلیل فیلمالزامی

ش تحقیقروالزامی

روانشناسی شخصیتالزامی

تحلیل بازیگریالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس تدوینگری 9054

اصول تدوینالزامی

تدوین صداالزامی

ادبیات نمایشیالزامی

سازیمبانی برنامهالزامی

ابزارشناسی تدوینالزامی

روش تحقیقالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس تصویربرداری 9055

اصول تصویربرداریالزامی

مبانی هنرهای تجسمیالزامی

مبانی تدوینالزامی

عكاسیالزامی

مفاهیم طراحی صحنهالزامی

روش تحقیقالزامی

صویربرداری پیشرفتهتالزامی

۱۸۰



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

مدرس تصویربرداری 9055

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

کنندگی پویانماییمدرس تهیه 9056

نویسی پویانمایی نامهفیلمالزامی

ریزیاصول بودجهالزامی

اصول پویانماییالزامی

نماییافزارهای پویاآشنایی با نرمالزامی

استانداردهای پویانماییالزامی

های پویانماییتكنیکالزامی

روش تحقیقالزامی

شناسیمخاطبالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

کنندگی تلویزیونیمدرس تهیه 9057

کنندگی تلویزیونیاصول تهیهالزامی

ریزیودجهاصول بالزامی

سازی تلویزیونیاصول برنامهالزامی

ابزارشناسی تولیدالزامی

روش تحقیقالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

کنندگی رادیوییمدرس تهیه 9058

مبانی ارتباطاتالزامی

روش تحقیقالزامی

ریزیاصول بودجهالزامی

ادبیات کالسیکالزامی

کنندگی رادیوییاصول تهیهالزامی

سازی رادیوییاصول برنامهالزامی

تجهیزات صدابرداریالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

پردازی/گریموریمدرس چهره 9059

پردازیاصول چهرهالزامی

پردازیرهابزار چهالزامی

آشنایی با نورپردازیالزامی

آشنایی با مفاهیم انتخاب لباسالزامی

شناسیمبانی رنگالزامی

روش تحقیقالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

۱۸۱



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

فن بیانالزامیپردازی/گریموریمدرس چهره 9059

گیمدرس دوبلوری/صداپیشه 9060

دوبله اصولالزامی

نامهتحلیل فیلمالزامی

اصول اجراالزامی

روش تحقیقالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

پردازیصحنهمدرس  9061

اصول طراحی دکورالزامی

اصول طراحی صحنهالزامی

روش تحقیقالزامی

اصول طراحی لباسالزامی

معماری ایرانالزامی

معماری جهانالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس کارگردانی نمایشی/هنری 9062

اصول کارگردانیالزامی

شناخت موسیقیالزامی

اصول کاربرد نور و صداالزامی

شناسیمخاطبالزامی

سریال اصول ساختالزامی

سازیاصول فیلم الزامی

اصول مستندسازیالزامی

سازیاصول برنامهالزامی

روش تحقیقالزامی

مبانی تدوینالزامی

ابزارشناسی تولیدالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس گزارشگری 9063

یگراصول گزارشالزامی

اصول اجراالزامی

گری ورزشیاصول گزارشالزامی

آشنایی با مسائل روز ایران و جهانالزامی

گری خبریاصول گزارشالزامی

خبرنگاریالزامی

روش تحقیقالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

۱۸۲



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

فن بیانالزامیمدرس گزارشگری 9063

مدیریت تولیدمدرس  9064

اصول تولیدالزامی

طراحی تولیدالزامی

ریزیاصول بودجهالزامی

سازی پیشرفتهبرنامهالزامی

شناسی هنر و ارتباطاتجامعهالزامی

مهارت تدریسالزامی

روش تحقیقالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس نورپردازی 9065

اصول نورپردازیالزامی

تجهیزات نورپردازیالزامی

طراحی نورپردازیالزامی

مبانی الكتریسیتهالزامی

روش تحقیقالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

نویسینامهمدرس نویسندگی/فیلم 9066

نویسینامهاصول فیلمالزامی

نویسندگی اصولالزامی

روش تحقیقالزامی

نامهتحلیل فیلمالزامی

تاریخ سینماالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس صدابرداری 9067

اصول صدابرداریالزامی

تجهیزات صدابرداریالزامی

روش تحقیقالزامی

مفاهیم موسیقیالزامی

شناخت سازهای موسیقیالزامی

شناسیشناخت موسیقی و نتالزامی

مهارت تدریسالزامی

سازیمبانی برنامهالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس کارگردانی تلویزیونی 9068

اصول کارگردانیالزامی

سازی تلویزیونیاصول برنامهالزامی

تحقیق روشالزامی

مبانی تدوینالزامی

۱۸۳



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

مدرس کارگردانی تلویزیونی 9068

ابزارشناسی تولیدالزامی

شناسیمخاطبالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مدرس گویندگی/اجرا 9069

اصول گویندگیالزامی

اطالعات عمومیالزامی

سندگیمفاهیم نویالزامی

روش تحقیقالزامی

آشنایی با مسائل روز ایران و جهانالزامی

اصول اجراالزامی

مهارت تدریسالزامی

ارتباط موثرالزامی

فن بیانالزامی

مربی ورزشی 9070

های اولیهامداد و کمکانتخابی

ارتباط موثرالزامی

بدنیزبان انگلیسی تخصصی تربیت انتخابی

کار با اینترنتانتخابی

کار با سیستم عامل ویندوزانتخابی

TRXمربیگری انتخابی

مربیگری ایروبیکانتخابی

مربیگری بدمینتونانتخابی

مربیگری بدنسازیانتخابی

مربیگری بسكتبالانتخابی

داوری بسكتبالانتخابی

مربیگری تنیسانتخابی

مربیگری تنیس روی میزبیانتخا

مربیگری دو و میدانیانتخابی

مربیگری ژیمناستیکانتخابی

مربیگری شناانتخابی

مربیگری فوتبالانتخابی

داوری فوتبالانتخابی

مربیگری هندبالانتخابی

داوری هندبالانتخابی

مربیگری والیبالانتخابی

الداوری والیبانتخابی

مربیگری ورزشیانتخابی

مربیگری یوگاانتخابی

اصول مربیگریالزامی

روانشناسی ورزشیانتخابی

۱۸۴



 

 

های شغلی مشاغل دسته شغلی هنر، رسانه و آموزششایستگی

هاشایستگیرویکرد شغلیعنوان  کد شغل

مربی ورزشی 9070
شناسی ورزشیحرکتانتخابی

شناسی ورزشیآسیبالزامی

مشاور تحصیلی 9071

Microsoft PowerPointالزامی

Microsoft Wordانتخابی

تباط موثرارالزامی

زبان انگلیسیانتخابی

کار با اینترنتانتخابی

کار با سیستم عامل ویندوزانتخابی

نویسینویسی و پروپوزالگزارشانتخابی

مشاورهانتخابی

مشاوره تحصیلیالزامی

مهارت تدریسالزامی

های زندگیآشنایی با مفاهیم مهارتانتخابی

یین نگارش و مكاتبات اداریآانتخابی

ریزی تحصیلیبرنامهانتخابی

منشی صحنه تلویزیونی 9072

آشنایی با مفاهیم کارگردانیالزامی

نویسی برنامهگزارشالزامی

ابزارشناسی تولیدالزامی

سازی تلویزیونیمبانی برنامهالزامی

نورپرداز 9073
مفاهیم نورپردازیالزامی

آشنایی با تجهیزات نورپردازیمیالزا

- 
های شغلی عمومی دسته شغلی هنر، رسانه و شایستگی

آموزش

مدیریت پروژه آنالین تسكولوانتخابی

Trelloمدیریت پروژه آنالین انتخابی

Asanaمدیریت پروژه آنالین انتخابی

DropBoxسازی در فضای ابری سرویس ذخیرهانتخابی

انتخابی
 Googleسازی در فضای ابری سرویس ذخیره

Drive

Zoomسرویس ارتباط تصویری انتخابی

GoToMeetingسرویس ارتباط تصویری انتخابی

Skypeسرویس ارتباط تصویری انتخابی

Microsoft Outlookانتخابی

Google Hanoutsسرویس انتخابی

یادگیری فعالانتخابی

ار گروهیکانتخابی

۱۸۵
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پیوست شماره 1 : لیست شرکتهاي متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی از گذشته تاکنون
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 یاستان یبندهیناحو های شغلی جدول تقاضای شغلی بر اساس دسته: 2 شماره پیوست
 

 یآزمون استخدام بخش خصوص رخانهیبه دب انیبنفناور و دانش ،یتجار ،یشرکت صنعت 2400از  شیب ازیبر اساس اعالم ن

کشور،  بندی استانیناحیهو  یشغل یهادسته کیآزمون تا کنون، جدول تقاضاها به تفك نیداوطلبان ا یکارگمارهب یبرا

 :باشدیم ریبه شرح ز

 یاستان یبندهیناحو  یشغل یهابر اساس دسته یشغل یجدول تقاضا – 29جدول شماره 

 ناحیه/دسته شغلی
ارشناسی و ک

 ارائه خدمات
 مهندسی

مالی و 

 اداری
 مدیریتی

فناوری 

 اطالعات

بازاریابی 

 و فروش

فنی و 

 اجرایی

هنر، رسانه 

 و آموزش

 1ناحیه شماره 

 -)آذربایجان غربی 

 -آذربایجان شرقی 

 اردبیل( -زنجان 

162 240 305 131 134 112 128 89 

 2ناحیه شماره 

 -)اصفهان 

چهارمحال و 

 بختیاری(

187 482 245 147 232 135 113 128 

 3ناحیه شماره 

 ایالم( -)خوزستان 
54 122 125 37 38 35 47 57 

 4ناحیه شماره 

 -یزد  -)کرمان 

سیستان  -هرمزگان 

 و بلوچستان(

98 259 340 187 102 73 118 66 

 5ناحیه شماره 

 بوشهر( -)فارس 
189 303 549 286 166 95 65 148 

 6ناحیه شماره 

 -راسان جنوبی )خ

 -خراسان شمالی 

 خراسان رضوی(

192 284 391 205 123 138 122 142 

۴۷۵



 

 

  
 

 ناحیه/دسته شغلی
ارشناسی و ک

 ارائه خدمات
 مهندسی

مالی و 

 اداری
 مدیریتی

فناوری 

 اطالعات

بازاریابی 

 و فروش

فنی و 

 اجرایی

هنر، رسانه 

 و آموزش

 7ناحیه شماره 

کرمانشاه  -)همدان 

 -کردستان  -

 مرکزی( -لرستان 

179 171 434 112 78 103 121 109 

 8ناحیه شماره 

 -گیالن  -)تهران 

 -البرز  -سمنان 

 -قم  -قزوین 

 مازندران( -گلستان 

1185 2404 3214 1620 1266 1122 469 1306 

 

 واحد شمارش، نفر است. *
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 های دانش بنیان: لیست شرکت3شماره پیوست 
 

 

 انیدانش بن یهاشرکت لیست – 30جدول شماره 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1 
پیشگامان آذر زر 

 یانکشت ایران
14004055927 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اردبیل
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

2 
مهر کشاورزی اکسیر 

 فرآوران سبالن
10240131936 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اردبیل

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 سیطبیعی سلولی و مهند

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

3 
کشت بافت رویان 

 نوین مغان
14007641427 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اردبیل
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

4 
فناوری ایده گستر 

حامی تجارت نوین ره 
 پویان

14007501441 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اردبیل

و  فناوری اطالعات -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

 14006431346 امن گستر راسا مهر 5
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10240114680 تراز آب اردبیل 6
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
آالت و ماشین -04

 پیشرفته تجهیزات
19/12/1396 

7 
تولیدی و صنعتی 

 سوت ماشین
10240044445 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

8 
توسعه فناوری های 
اطالعات و ارتباطات 

 رویان افزار مبتكر
10320831994 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رتباطات و نرما
 ایرایانه

26/8/1397 

9 
شیمی پژوهان ناصر 

 خسرو
10240088530 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

10 
الكترونیک پردازش 

 سبالن
10240071733 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
زارهای برق و افسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

11 
ایده خالقان عصر 

 اطالعات
14005516133 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اردبیل
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

۴۷۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005476533 افشره سبز نانو 12
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

فرآورده های دارو و  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

13 
گیاهان داروئی اندیشه 

 سالمت سبالن
10240130745 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ولی و مهندسی طبیعی سل

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

14 
رسا صدر سبالن 

 الكترونیک
14005241207 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

15 
پژوهشگران داروی 

 سبز
10980114555 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل

ای دارو و فرآورده ه -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

16 
تجارت برتر کوچ 

 ساواالن
14008025020 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007496947 روماک پویشگر رادین 17
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 10100682133 چرم مغان 18
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 23/1/1399 سازیخدمات تجاری -08 اردبیل

19 
انفورماتیک گستر 

 کوشای سبالن
14005307750 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 ردبیلا
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

20 
مهندسی آرتا زر دانش 

 برنا
14006940375 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

21 
رادیس صنعت 
 هوشمان آرتاویل

14006151272 
یان دانش بن

 2نوپا نوع 
 اردبیل

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

۴۷۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10861178138 خاک آب آژیانه اردبیل 22
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

23 
وین دانش نسل ن

 گستران توانا
14007461404 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10320444107 سان نور سنا 24
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

25 
انی تولیدی و بازرگ

 طالیی سازه آریا نور
14006706118 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اردبیل
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10103267995 آذر سایان ماشین 26
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/3/1397 

 14003861714 بنیان مرصوص دامون 27
 دانش بنیان

 2نوپا نوع 
 اردبیل

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/2/1399 

 10240126805 آرتا سبز سازان سبالن 28
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

24/6/1397 

 10861766714 پدیده کمان تجارت 29
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اردبیل

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

 10260632836 آراد صنعت ماهان 30
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

31 
مبتكران پترو پژوه 

 سپاهان
14006649243 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
واد پیشرفته و م -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14006357042 رایكا صنعت افرند 32
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

33 
فنی و مهندسی بسپار 

 فرآیند آریا
14005043736 

دانش بنیان 
 1نوع تولیدی 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

34 
شیمیایی اصفهان 

 کوپلیمر
10260284149 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

۴۷۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

35 
مغناطیس صنعت 

 اصفهان
10260535792 

بنیان دانش 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10260067952 پایا رزین 36
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10103860389 پارس پالسما پوشش 37
ن دانش بنیا

 1تولیدی نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10260705183 کوپل شیمی سپاهان 38
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10260516794 نانو پارس اسپادانا 39
بنیان دانش 

 1تولیدی نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

40 
مهندسی پرچمداران 

 صنعت سپاهان
10260580446 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10102738722 پالسما تک سپاهان 41
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/3/1397 

 14005949441 بهبود صنعت مهان 42
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

43 
سرامیكهای صنعتی 

 دکانار
10840024608 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

44 
فن آوران صادق 

 اسپادانا
10260561792 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

45 
ه صنعتی پاکیان گرو

 کویر
10260237358 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

۴۸۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260518986 فناوری اطالعات ثانیه 46
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

47 
آبكار عیار سنج 

 سپاهان
14005267050 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

48 
مهندسی سطح سوین 

 پالسما
10260556374 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 شیمیایی هایفناوری

24/6/1397 

 10260569620 پرتو تک سامانه 49
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

50 
فنی و مهندسی 
کامپوزیت گستر 

 سپاهان
10260650303 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 پزشكیتجهیزات 
19/12/1396 

51 
مهندسی پزشكی 
کاوشگران طب 

 خوارزمی
10260575218 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

 14002963322 دانش پرتو نقش جهان 52
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10260186465 کیمیا صنعت اسپادانا 53
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10260379354 مهندسی تواتر سپاهان 54
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10260461418 آذر افروز اسپادانا 55
ش بنیان دان

 1تولیدی نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10260553751 پایا هیدرولیک جم 56
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

57 
مهندسی مهر و نیک 

 توان تبدیل
10260584912 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260337910 فن گستر پویا 58
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10260430962 فراکوش سپاهان 59
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۴۸۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

60 
و مهندسی ایده فنی 

 پردازان وطن
10260621581 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

61 
مهندسی معیار گستر 

 صبا
10260461796 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

62 
مهندسی فن آوران 

 پهرایده پرداز س
10260648500 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

63 
مهندسی پدیده اندیش 

 سپاهان
10260344356 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

64 
گروه سازندگان صنعت 

 اسپادانا
10102033149 

بنیان دانش 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10260263835 بارون 65
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

66 
مهندسی شهاب آزما 

 رایان
14007010629 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 یزات پیشرفتهتجه
12/5/1398 

67 
سرآمدان مدیریت علم 
و فناوری سلمانیان 

 فارس
14004531069 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10260537226 رایمند راد صنعت 68
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10260634707 تاف فناور پارس 69
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

70 
کوشا توربو کمپرسور 

 سپاهان
14004920263 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

71 
مهندسی فرا تجهیز 

 هآرمان پژو
10260687760 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

72 
فنی مهندسی ایده 
 سازان پیشرو صنعت

10260613969 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10260690090 پیشران زمهریر آسمان 73
ن دانش بنیا

 1تولیدی نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

74 
فرازان کاوش دیدار 

 سپاهان
14004007760 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

75 
سامان صنعت پویا 

 ناطق
10260600391 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14004766401 پوالد تجهیز ایرسا 76
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

۴۸۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260450879 مهندسی سپاهان القا 77
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

78 
سرمد الكترونیک 

 سپاهان
10260371950 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

79 
الكترونیک و منبع 

 تغذیه نگار
10260193281 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

80 
مهندسی پردیسان 

 رایانه سیستم
10260321466 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

81 
تولیدی صنعتی سپهر 

 اندیشان پایاب
10260525370 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 نیکفوتو الكترونیک، لیزر و
19/12/1396 

82 
فنی و مهندسی پارس 

 چاپگر اسپادانا
10260636177 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

83 
ارکان مهندسی بازار 

 آراد
10860099900 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 كترونیک، لیزر و فوتونیکال
19/12/1396 

84 
فنی مهندسی ایرمان 

 تک سپاهان
10260603073 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

85 
ایده پردازان پارسی 

 فردا
10260544520 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
ی برق و افزارهاسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

86 
فنی مهندسی اندیشه 
 محور گستر اصفهان

10260550987 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10260587710 موج پردازان سپهر 87
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و تسخ -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

88 
مهندسین مشكات 

 انرژی
10860042291 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10260694626 نیرو پردازش اسپینر 89
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
زارهای برق و افسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10260624848 سهند صنعت پارتیكان 90
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

91 
مغناطیس دانش پژوه 

 کاشان
14000290858 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
ارهای برق و افزسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

92 
مدرن فناوران صنعت 

 موج
14007342205 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

93 
مهندسی بهینه نیروی 

 اسپادان
10260380876 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و تسخ -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

۴۸۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260666848 دیده بنیان پارس 94
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

95 
هوشمند ساختار 

 اسپادانا
10260523952 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
فزارهای برق و اسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14005638432 کیمیا برگ آسیا 96
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

 10260484726 انبوه کشت اصفهان 97
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 نایع غذاییکشاورزی و ص
12/5/1398 

 10260689738 نگین بذر دانش 98
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

99 
فنی و مهندسی دانش 

 نوین هیدروژن آسیا
10260571987 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییریفناو

23/4/1397 

100 
فنی مهندسی بسپار 

 صنعت آبنوس
10260637919 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10260627587 آسیا رز فام پردیس 101
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10260685865 نانو ساختار مهر آسا 102
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10260409023 پودر افشان 103
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

حصوالت مبتنی بر م
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14006523111 اکسیر پلیمر آسیا 104
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

105 
گیاه زایند شیمی 

 سپاهان
14006922228 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فته و مواد پیشر -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 14006529200 کیانا پارس مرداویج 106
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

۴۸۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004696996 سام بسپار ایرانیان 107
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

پیشرفته و مواد  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

108 
کیمیا آزما پژوه 

 سپاهان
14006971160 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14003785081 نوآوران صنعت سیلک 109
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

110 
آریا بسپار پویش 

 پارتاک
14006236747 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14007443240 توکا پارسیان پیشرو 111
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

112 
شیرین سالمت 

 پارتیكان
10260643865 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

113 

توسعه نگهداری 
سلولهای بنیادی 
دندانهای شیری 

 ایرانیان

14006207934 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

2/10/1396 

 14007581550 نوین لیزر صبا 114
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 14005014470 ردیاب ایمن سپاهان 115
دانش بنیان 

 1وع نوپا ن
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 14007554510 توان پژوه بهراد 116
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14005127454 فناوران فیزیک نور 117
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14006398153 ثمین ابزار سپاهان 118
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

119 
تجهیزات پیشرفته 
 طیف سنجی اوژن

14006767232 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 هاناصف

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 14007013334 مبین صنعت معراج 120
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

۴۸۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

121 
رهاورد اندیشه و 

 صنعت کارن
14007084983 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 ناصفها
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14006488592 آتیه سازان انرژی آریا 122
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

123 
آژمان صنعت پژوهان 

 نامدار اسپادانا
14007144033 

دانش بنیان 
 1نوع نوپا 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14005283585 نخ جراحان پارس 124
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

125 
مهندسی تحقیقاتی یاد 

 آوران رافع اصفهان
10260549256 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 هاناصف
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14004051178 بار سنج الكتریک 126
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

127 
فنی و مهندسی فن 

 آوران فراهوا فضا
10260597939 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 پیشرفتهتجهیزات 
23/4/1397 

 14007514907 پیشرو گاز ماهر 128
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

129 
پرتو سازان سالمت 

 سپاهان
10260676234 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14004393105 اناطیف آزمون اسپاد 130
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14006751568 فناوران فیدار نایین 131
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14005548084 آریا پروشات رایكا 132
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

23/4/1397 

133 
حامی دارو نوین نقش 

 جهان
14007072345 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

134 
ق نوآوران تحقی

 بهداشت ایرانیان
14004492990 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

135 
محتوا نگار پارسی 

 خالق
14008022329 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

۴۸۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

136 
یا نور گستران پو

 اندیشان راه ابریشم
10260694134 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14007526790 پیشگام رایان داده پژوه 137
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14006512840 داده ورزی سانا نهاد 138
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

139 
پیشرو اندیشه پرداز 

 سی پل
14005789962 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 اییانهرا

6/3/1396 

140 
توسعه ی راهكارهای 

 هوشمند رستگار
14006873420 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

141 
آتی سازان کسب و کار 

 هوشمند
14006042779 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای تباطات و نرمار

 ایرایانه
31/4/1396 

142 
پژوهش و مهندسی 
 بهین سطح پارس

14007770386 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 14007956269 آریسا شیمی خاورمیانه 143
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

اد پیشرفته و مو -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 14005609390 زیست بسپار کیان 144
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 10260617432 افرا چوب سبز ایرانیان 145
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ناصفها
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

146 
صندوق غیر دولتی 
پژوهش و فناوری 

 استان اصفهان
10260464220 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 اصفهان

147 
سنجش و دانش 

 آیریک
14005229258 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 اصفهان

۴۸۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005137594 آریا نفت آذر آپادانا 148
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 اصفهان

 14004685251 سان اوج پویان اسپادانا 149
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 اصفهان

150 
توسعه پارک های 

 میایی ایرانیانشی
14006713084 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 اصفهان

 10260643924 نانو فراز سپاهان 151
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

 14004975752 آژند بسپار آرمان نوین 152
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

153 
فوالد گستر نقش 

 جهان
10260460246 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

154 
تعهد اندیشه لیاقت 

 المتس
14004882363 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10260599472 پیشگامان گیتی سبز 155
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

156 
اده پردازی گسترش د

 شعله آریا
10260477900 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

157 
برنامه نویسان 

 نواندیش پاسارگاد
10260627608 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایانهرای

31/4/1396 

158 
مهندسی نرم افزار 

 سازان سپاهان
10260400156 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 10260671318 آوای اطالعات آریا 159
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

6/3/1396 

۴۸۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260477232 یلدادی اسپادانا 160
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

161 
فن آوران روژان رایانه 

 اسپادانا
14004873239 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

162 
مهندسی سامانه های 
پشتیبان تصمیم تاک 

 بن
10260579509 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

163 
سامانه ساز دلفین 

 آپادانا
10260550189 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14004725041 ساینا سپهر اسپادانا 164
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 14005481683 فراز اکسیر ثمین 165
بنیان  دانش

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

 10260621577 بسپار شیمی سپیدان 166
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10260534675 کامپوزیت صنعت قائم 167
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

168 
گسترش ارتباطات 

 هوشمند اسپادانا
10840095119 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10260538003 د رایانه رستاکراهبر 169
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10840098388 دیتا پردازش سپانو 170
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

۴۸۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

171 
سازگار سیستم 

 خاورمیانه
10260440874 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10260554811 آتیه پردازان سپاهان 172
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

173 
گروه مهندسی رایان 

 پژوهان کندو
10260620367 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

174 
مهندسی پدید آوران 

 نرم افزار آپادانا
10260571822 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

175 
فنی و مهندسی سافر 

 مهر خاوند
10260622603 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10260459708 مدرن اندیشان ساعی 176
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ناصفها
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10260484160 بهینه کوشان سپهر 177
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

178 
فنی مهندسی آینده 
 سازان پردازش امن

14005093650 
ان دانش بنی

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14000064061 رایان پرداز تقطیران 179
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

180 
فنی و مهندسی داده 

فن آور  پردازان اطلس
 طاها

14006790624 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10260704047 کوثر سالمت سپاهان 181
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۴۹۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102573650 داده پردازان حامی 182
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

183 
مهندسین مشاور نیک 

 آفرینگان رایانه
10260372932 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 اییانهرا

26/8/1397 

184 
صنایع شیمیایی پلیمر 

 ایران
10260300242 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10260251220 تولیدی تیزتک 185
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییاوریفن

23/4/1397 

 10260433722 فن آوری پایا مواد 186
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10260305209 پاالر صنعت 187
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییوریفنا

26/8/1397 

 14003718137 کیمیا تراوا تک 188
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

189 
فناوریهای نوین فدک 

 سپاهان
10260448926 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

مبتنی بر محصوالت 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

190 
به آرین صنعت 

 اصفهان
10260456840 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

191 
الستیک سازی ملت 

 صنعت
10260279776 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
و  مواد پیشرفته -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10260639020 پژواک طرح ایرانیان 192
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

۴۹۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260438955 الوار پالست سپاهان 193
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
پیشرفته و  مواد -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

194 
صنایع شیمیایی سبز 

 پارسیان اصفهان
10260701477 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10101057661 رنگهای صنعتی ایران 195
دانش بنیان 

 2نوع  تولیدی
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

196 
تولیدی و صنعتی 

 اصفهان مالیبل
10260103071 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10101599931 سولفور شیمی کاشان 197
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10260151511 تولیدی نغمه کیمیا 198
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10260205601 شفیق 199
یان دانش بن

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

200 
صنایع ریخته گری 

 اصفهان
10260262002 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

201 
ایده آوران ارتباطات 

 ایرانیانفهام 
14007031614 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

202 
ارتباطات و اطالع 
 رسانی فرا برد شبكه

10260414500 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

203 
بین المللی مهندسی 

سیستم ها و 
 اتوماسیون

10260301701 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۴۹۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260381708 آریانا گستر اسپادانا 204
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای اطات و نرمارتب

 ایرایانه
14/2/1398 

 10260527538 کامراد پژوهان پارس 205
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14002796267 آرین سیستم سیلک 206
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
 فناوری اطالعات و -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

207 
فن آوران شیمی 

 سپاهان
14004544294 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 14006407620 مجد افزار پارسیان 208
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
اطالعات و فناوری  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10260680326 موج آفرینان اندیشمند 209
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

210 
مهندسی ارتباطات پیام 

 مشرق
10260327096 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10260665550 مكان مبنا اسپادانا 211
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14005582490 نظر پرداز کارا 212
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
 اصفهان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

213 
مهندسین مشاور 

فناوری داده پویشگر 
 اندیشه اسپادانا

10260578073 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

214 

 خدمات مسافرت
هوایی جهانگردی و 
زیارتی عتیق گشت 

 اصفهان

10860196051 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

۴۹۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260550140 سینا تسنیم سپاهان 215
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان

دارو و فرآورده های  -02
 و پیشرفته حوزه تشخیص
-درمان )سنتتیک ،گیاهی

طبیعی سلولی و مهندسی 
 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

216 
داروسازی آرایشی 
بهداشتی و شوینده 
 ریحان نقش جهان

10260423450 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 طبیعی سلولی و مهندسی

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

217 
ایده پرداز پاسارگاد 

 کیان
10610084918 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

218 
مهندسی ساختار آئین 

 نوآور سیستم آسیان
10260544817 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

219 
دهكده نواندیشی و 
نوآوری چهلستون 

 کسب و کار
14005634346 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

220 
نرم افزاری سازه 

 اسپادانا
10260516722 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14006440808 پژواک افراز تجارت 221
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007538169 نکالن داده پویان نوی 222
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14003665870 دانش سپهر نوین آرین 223
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

۴۹۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10100931371 گل دارو 224
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

225 
مهندسی بازرگانی 

 فنون طب نقش جهان
10260353252 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
ات و وسایل، ملزوم -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

 14004011997 ذهن افزار رایان 226
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

227 
مهندسی صنایع برق و 

 الكترونیک نوین
10860191699 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/1/1399 

228 
فرصت آفرینان خالق 

 فردا
14006254991 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14005527751 هوشمند تصمیم آریا 229
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

ی افزارهاارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10260487830 گروه داده ورز پیوند 230
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

231 
فنی و مهندسی 

رایانش ابری هوشمند 
 سپاهان

14004463108 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
طالعات و فناوری ا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

 14005268751 داده پرداز پونه 232
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14004003293 بهتا دارو آفرینش 233
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان

و فرآورده های  دارو -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

 14006571550 رادمان تجهیز آذین 234
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
13/11/1397 

 10260547993 امواج نگار سپاهان 235
انش بنیان د

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

14/2/1398 

۴۹۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

236 
صنایع متالورژی 
 مصمم اصفهان

10260399465 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 10260423426 بهیار صنعت سپاهان 237
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فهاناص
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/4/1397 

238 
کیان سامان پژوه 

 مدیسا
14004287623 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

239 
مهندسی فن آور پویا 

 سپاهان
10260519894 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
ت و وسایل، ملزوما -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

240 
مهندسی طب تجهیز 

 پایا
14000258600 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

241 
ساخت تجهیزات گاز 

 تامكار
10260380331 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

242 
مهر کار الكتریک 

 سپاهان
10260457404 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14005268329 کهاب گستران آیریک 243
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260302605 آزمونه فوالد 244
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

245 
تولیدی تحقیقاتی فرم 

 نورد اصفهان
10260602716 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003490103 حدید پردازان اصفهان 246
دانش بنیان 

 2وع تولیدی ن
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14005930400 آرین بهرنگ سیاه قلم 247
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10260402616 دیده پرداز صبا 248
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 پیشرفتهتجهیزات 
19/11/1398 

 10840092042 سمات صنعت سپاهان 249
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260291782 سهند دور 250
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

251 
صنعتی پارسیان سازه 

 نیان مبینایرا
10320806241 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260697707 نوین ایلیا صنعت ربات 252
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

۴۹۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260160893 توزین سپاهان 253
دانش بنیان 

 2نوع  تولیدی
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

254 
عملیات حرارتی نوین 

 کاوه کهندژ
14000215516 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

255 
تجهیزات فرا صنعت 

 آرمان
10260474871 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ینماش -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

256 
مهندسی سروش 

 فناوری جی
10260505235 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10260435475 بینا آزما سپاهان 257
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10260621689 آویژه پاالیش البرز 258
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

259 
مهندسی پایا سیل تک 

 اسپادانا
10260692624 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10680053520 کیمیا پژوه البرز 260
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10260214890 رمزینه ساز آسایش 261
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10260396502 کارا پاالیه 262
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و شینما -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

263 
فنی و مهندسی دانش 

 قطعه ثمین
10260589877 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10861148417 تولیدی مریک پمپ 264
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10260696404 پیشگام ساخت آیریک 265
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10861891310 البرز ماشین جی 266
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

267 
فنی و مهندسی سابان 

 انصنعت سپاه
10260085420 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260177155 فوالد گستر حداد کچو 268
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260266253 اصفهان کفریز 269
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فهاناص
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

۴۹۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

270 
ماشین سازی محسن 
 راعی دهقی و شرکاء

14005093762 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

271 
فناوران نفت ابزار نقش 

 جهان
10260591710 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260676574 تجهیز صنعت رهنما 272
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

273 
نیكو طرح سازان 

 سپاهان
10260339453 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10260687420 ثمین آب فرآیند 274
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10102006129 فرزانه آرمان 275
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

276 
فنی مهندسی نیک 

 سرام رازی
10260594634 

انش بنیان د
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10260687531 فراگیر صنعت مهربین 277
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10260193015 ایزوله اصفهان 278
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10101622317 پارس ام سی اس 279
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

280 
مهندسی کنترل نیروی 

 تكاپو
10980282074 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

281 
فنی و مهندسی دانش 

 گستران ثاقب
14007038931 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

282 
احیاگران قلب صنعت 

 آسیا
10260652626 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14006014344 اکسین سبز اسپادان 283
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

284 
ماشینهای بسته بندی 

 اصفهان
10260316295 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10861134706 احداث نیروالوند 285
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 10260530804 اطلس ماشین آریا 286
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

۴۹۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

287 
مهندسی کاشفان نیل 

 فام
10260578570 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 پیشرفتهتجهیزات 
19/12/1396 

 10260336581 فرا تحقیق سپاهان 288
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10260693093 معیار دانش پارس 289
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10260323998 دژپاد صنعت سازه 290
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

291 
کیفیت آفرینان نو 

 اندیش سپاهان
10260504350 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10260201330 نوین ریس سنج 292
دانش بنیان 

 2نوع تولیدی 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

293 
فنی مهندسی فن 

 آفرینان پمپ سپاهان
14006347962 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

294 
مهندسی آبرون 

 الكترونیک سپاهان
10260394933 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اناصفه
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

295 
فنی و مهندسی رایان 

 تحلیل سپاهان
10260479253 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14004723800 بهین تامین اهورا 296
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 ات پیشرفتهتجهیز
14/2/1398 

 14003463569 فن دقیق کوثر 297
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

298 
تاسیساتی و ساختمانی 

 پاکمن
10860078140 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14004536030 ین کیان مهرفرناد ماش 299
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

300 
مهندسی آرمان فرا 

 پژوهان
10861727721 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

301 
پارس کیان فناوری 

 ناآپادا
10260651590 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

302 
فكور پردازش 

 چهلستون
10260614098 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

303 
مهندسی و ساخت 

 ات سپاهان مپناتجهیز
10260333730 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

۴۹۹
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 دانش بنیان
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وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260686701 تجهیز صنعت نصر 304
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10260451183 آروین صنعت آپادانا 305
دانش بنیان 

 2لیدی نوع تو
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 10103728358 پترو تجهیز سپاهان 306
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
21/12/1395 

 10260437502 فكور مغناطیس اسپادانا 307
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

308 
فرآورده های عایق 

 نسوز اصفهان
10260313936 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

309 
یاسین پژوه پارسیان 

 ابتكار
10260703859 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10260220473 بهینه صنعت اصفهان 310
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

311 
مهندسی بهین تجهیز 

 آپادانا
10260575543 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

312 
 جشفنی مهندسی سن

 گستر صنعت سپاهان
10260469983 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

313 
تولیدی خدماتی 

 پژوهشگران فلز کیمیا
14000182240 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10260640862 پارس تجهیز آیریک 314
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10260185595 رسا صنعت نجف آباد 315
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

316 
مهندسی مشاور 

تحقیقات بهین آب 
 زنده رود

10260402523 
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

317 
طراحی فرآیندهای 

 شیمیایی فرا تک
10260411073 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

318 
تولیدی و صنعتی گاز 

 سوزان
10260027652 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

319 
کیوان کاوه گلشن 

 سپاهان
10260575558 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

320 
صنعتی کاوش انرژی 

 ایرانیان
10103979000 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

۵۰۰
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 شرکت
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 10260319357 پارس دانش سپاهان 321
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 14004206227 کانی پالست شیلر 322
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

323 
ش صنعتی نقش پرا

 اصفهان
14004518621 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14006004981 فوکا پارت آرین 324
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10101220421 صنعتی توز ایران 325
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

 14004499052 نیكو فناوران سال 326
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

327 
آزمایشگاه هورتاش 

 آپادانا
14003433829 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10260577526 سامانه تولید سپاهان 328
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10260540773 آروین آفاق پارسیان 329
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/11/1395 

330 
فنی مهندسی ساخت 
 پارمیس نقش جهان

10840098219 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

331 
مهندسی کویر خودرو 

 سپاهان
10862092943 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10260419864 فراپژوه پیشرو 332
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10860406385 افق تحول سپاهان 333
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10260647780 کاوش انرژی پاسارگاد 334
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

335 
سبز ماشین نقش 

 جهان
14003309142 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 14000092940 هوپاد گستر صنعت 336
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

337 
کاوش الكترونیک 

 سپاهان
10260623885 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

۵۰۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

338 
هندسی هوشمند م

 حسگر پیشرو
10260586441 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

339 
فنی مهندسی تابان 

 گوهر نفیس
10860046660 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

340 
مهندسی الكترونیک و 

 کامپیوتر به پژوه
10260306778 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

341 
فنی مهندسی آلفا 

 نیروی آریا
10861178960 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 کلیزر و فوتونی الكترونیک،
19/3/1397 

342 
مشارکتی ایسكرا اتو 

 الكتریک ایران
10101842074 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

343 
صدرا طرح و تجهیز 

 اسپادانا
14004043916 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
برق و  افزارهایسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

344 
مهندسی پرشین 

 تجهیز نیوساد
10320160234 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

 10260686564 صنایع نورا الیه نگار 345
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
زارهای برق و افسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10260235400 صنعتی فرد ایران 346
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10260583702 فاتحان سپهر جم 347
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
و افزارهای برق سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

348 
بین المللی مهندسی 
 دقیق صنعت اتحاد

14005218286 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14007081320 رهیافت سامانه آریا 349
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
زارهای برق و افسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

350 
مشكات صنعت 
 الكتریک فارس

14006878726 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

351 
فنی مهندسی کنترل 

 توان نوین پویا
10260483326 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هاناصف
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14003742500 آرشین آذر مهر فن آور 352
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

353 
پیشتاز در تحقیق 

 وتوسعه
10260291438 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 صفهانا
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

354 
افشید دانش و صنعت 

 فردیس
10260703601 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

۵۰۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

355 
سخت افزاری و نرم 

افزاری راه سبز 
 چهلستون

10260470830 
ش بنیان دان

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

356 
فنی مهندسی رعد 
 ارتباطات اسپادانا

10260622791 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14004827624 رادین پایش مهرگان 357
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

358 
طراحی مهندسی ایده 

 پویان ارژن
10260436632 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10260672357 هوشمند پرداز آیریک 359
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10260490750 بهبود ارتباط چهلستون 360
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10260140121 عرفان صنعت اصفهان 361
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

362 
سنجش افزار مرجع 

 خلیج فارس
14004832069 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

363 
مهندسی کاوش نیرو 

 پاهانس
10260410959 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

364 
تولیدی مكمل های 
غذایی زنبور عسل 

 اسپادانا مكمل
10260590168 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 10260563357 سالمت گستران آرایان 365
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

 10100648962 کشت و دامداری فكا 366
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

 10260614180 تالی ژن پارس 367
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

368 
توکا رنگ فوالد 

 سپاهان
10260492543 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

 10720135832 ریف ایران 369
یان دانش بن

 2تولیدی نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
6/3/1396 

۵۰۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004510088 دانش بهاور شایا 370
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

 10260604211 زیست فرآورده سپاهان 371
دانش بنیان 

 2نوع  تولیدی
 اصفهان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

 14005175888 شوکا شیمی اسپادانا 372
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

373 
فنی و مهندسی آتیه 

 سازان نوین آتبین
10260621636 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

374 
بهینه سازان مهام 

 سپاهان
14007530288 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10260633077 اکسیر دانش آسیا 375
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 14005700155 سفیر ثریا سپاهان 376
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

377 
مهندسی رباتیک و 
اتوماسیون مهام 
 صنعت ویرا ویژن

14005935916 
 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

378 
فنی و مهندسی موج 
هوشمند فناوری های 

 نوید
14006153289 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14005560301 نوران حسگر صبا 379
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10960041686 زهد سیستم لیان 380
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

381 
کاوش گران فن آور 

 زنده رود
14003325230 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

382 
علمی تحقیقاتی ارتباط 

 گستر فجر سپاهان
10260506464 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

383 
دسی مشاوره مهن

صنایع تولیدی بهبود 
 الكترونیک هیراد

10320734247 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14004741499 آریا سنجش آسیا 384
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10260301676 پژوهنده نیرو 385
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

۵۰۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

386 
تولیدی صنعتی و 
 شیمیائی گیتی آسا

10260284761 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 شیمیاییهای فناوری

26/8/1397 

 10320572407 آب تیک پوشش آریا 387
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

388 
فنی و مهندسی کیمیا 

 فرآیند نقش جهان
10260572044 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

ت مبتنی بر محصوال
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

389 
مهندسی آرمان مواد 

 صبا
10260673704 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10260470426 چسب ستاره آریا 390
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
و مواد پیشرفته  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

391 
تولیدی مواد شیمیائی 

 آبنیل شیمی
10260322150 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

392 
فنی مهندسی اورنگ 

 صنعت سپاهان
14004111600 

دانش بنیان 
 2نوع  تولیدی

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

393 
پاک شیمی صفه 

 سپاهان
10260425373 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

394 
هوشمند چابک 

 اسپادان
14005650911 

بنیان دانش 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

395 
تولیدی و شیمیائی رز 

 پلیمر
10260082733 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10260601827 ایمن ریف آریا 396
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14005320655 نفت میالد پارس 397
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/12/1396 

۵۰۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10980137289 آریا پلیمر پیشگام 398
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10102477277 کامپوزیت اسیا 399
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10260246993 تولیدی چدن سازان 400
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 14004638933 زیست پلیمر ایمن آسیا 401
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

402 
پاک سان انرژی 

 سپادانا
10260606612 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/3/1397 

 14006648242 محرکه گستر آرشید 403
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

404 
فنی و مهندسی 

ترونیک کهكشان مكا
 سخت افزار سهند

10260701540 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

405 
زیست فن آوری طوبی 

 مهرگان
14006025261 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 14007667698 یشگام رویش اسپاداناپ 406
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

407 
بهپروران نامی نقش 

 جهان
10260359205 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

 14003625546 کشت اندیشان جویا 408
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

14/2/1398 

 14005855714 سبز بنیان آرتین 409
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

410 
دانش بنیان رایان 

 زرین سینا
10260689590 

دانش بنیان 
 2پا نوع نو

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/12/1396 

 14007081904 بسپار یاخته نو ترکیب 411
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/3/1397 

۵۰۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007598088 کاال پرداز فراز سپاهان 412
دانش بنیان 

 2وع نوپا ن
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

413 
فنی و مهندسی 

 فناوران لیزر سپاهان
10320852124 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

414 
مشاوران شهر هوشمند 

 آرشان
14005540716 

بنیان دانش 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

415 
فنی مهندسی تدبیر 
 صنعت ره پویان آپادانا

10260704995 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

416 
مهندسی و ساخت پترو 

 آپادانا فرزان
10860097626 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10260702672 کهربا پردازش توان 417
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 14006005400 فیدار طب ویرا 418
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14007029294 آسان ژنراتور دانیال 419
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

420 
گستره پرداز هوشمند 

 وستا
14006277556 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

421 
مهندسی دانا سنجش 

 آب و برق
14005638183 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

422 
طراحان رباتیک 

 سپاهان
14006244963 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14006626879 نما گستر دیاکو راد 423
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 14007243822 کیمیا ایده زاگرس 424
نش بنیان دا

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

 14004869088 یكتا تصفیه کویر 425
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 14003992428 فراگام صنعت سیلک 426
دانش بنیان 

 2ا نوع نوپ
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 10260641333 فن بسپار سپاهان 427
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10860200995 صنعت اندیشه مدار 428
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

ت و آالماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

۵۰۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

429 
فرسان طب فناور 

 پارسیان
14005986846 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

430 
دانش بنیان آترین 

 زاگرس
10340109945 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14006000384 مهر تكین سپنتا 431
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

 10260649841 محیط پایش کوثر 432
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/3/1397 

 10260581276 کنترل بهین آفاق 433
دانش بنیان 

 2پا نوع نو
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14004763335 ایده پردازان انتخاب 434
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 10260530287 پایا صنعت سماء 435
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فهاناص

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

436 
فناوری های زیست 
محیطی بلوط سبز 

 اکسین
14005566520 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

437 
مبتكران سطح 

 پاسارگاد
14005889044 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14007149796 آرکا فنون آریا فرتاک 438
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

439 
سنجش اندازه ذرات 

 پارس
14006107898 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14004600324 اپو صنعت نامیتك 440
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

441 
مهندسی پرتو آوران 

 مهرسان
14007104472 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10260654535 معین زیست آریا 442
دانش بنیان 

 2وپا نوع ن
 اصفهان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

443 
نوین طرح معراج 

 اندیشه
10260691150 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

444 
احیا کنندگان نان 

 طبیعی یوسف
10260684733 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14006717356 چكاد طب آدرین 445
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/12/1396 

۵۰۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006675978 مهر اندیشان آترینا 446
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

2/10/1396 

 14005747962 فا فراز آویناای 447
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

25/6/1396 

 14007224839 شفا صنعت سالمت 448
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

1/10/1398 

449 
شبكه پرداز نقش 

 جهان پارتاک
14008298240 

نیان دانش ب
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005714305 آوای طراوت آسیا 450
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

451 
نوآوران راه اندیشه 

 ساینا
14007124243 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14006789442 سرور پویان رستاخیز 452
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 ای شیمیاییهفناوری
13/11/1397 

453 
پردازش گران ارتباط 

 رابین
14007158329 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14005984430 کارن شیمی آیریک 454
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

455 
فوالد صنعت اسپادانا 

 تارا
14006424422 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

456 
مهندسی ره آورد مواد 

 آپادانا
10260673299 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
و  مواد پیشرفته -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 14004790740 هماون انرژی اسپادانا 457
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

۵۰۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004675962 کیمیا سوالر اسپادانا 458
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

د پیشرفته و موا -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

459 
آروین دیرگداز ویژه 

 سپانو
14006440451 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10260591382 مبین فناوران جی 460
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

461 
دیده رایان صنعتی 

 اصفهان
14007641203 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10260529130 ماهران یكتا داده 462
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

463 
بینش پژوهان فن آور 

 سپاهان
14006691804 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

464 
محافظان خوردگی 

 قشم سبز
14007709914 

بنیان  دانش
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

465 
پیشتازان نوآوری در 

 توسعه
10102832951 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14007826770 بیتا پلیمر فردا نگر 466
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

467 
فناوری و پژوهش 
سهند آهن و فوالد 

 خاورمیانه
14006755008 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 اصفهان

468 
صنایع کربنات کلسیم 

 کاشان
10102471782 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

۵۱۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

469 
فرا سو صنعت فوالد 

 سپاهان
14007550200 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 14004844314 هانتیوا تجارت ما 470
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 اصفهان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

471 
الیاف توانمند صنعتی 

 اصفهان
14008524073 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 اصفهان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

 10861413266 یدی بسپار لیاتول 472
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

473 
دانش بنیان پیشگامان 
 توسعه گیاهان زراعی

10190068502 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

474 
تولیدی راهبر زیست 

 فناور البرز
14004361775 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

475 
دانشگاهی توسعه 

کشت و دام نواندیش 
 البرز

10862132070 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

476 
فراورده های طبیعت 

 دوست نیكان
14003946788 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

477 
فن آوری زیستی 

 طبیعت گرا
10102036521 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

478 
فن آوران الكترو موتور 

 آریا
14005945773 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10100836671 الكترونیک افزار آزما 479
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

480 
توسعه فن آوری ریز 

 مقیاس آژینه
10320733970 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

481 
سامانه های پیشرفته 

 نانو ارتباط
10320793374 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 یکزر و فوتونالكترونیک، لی
12/5/1398 

482 
مهندسی زیستی آروکو 

 فرآیند سازان شریف
10190064129 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

483 
فنی و مهندسی پیشرو 

 صنعت دقیق
10100476961 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 فتهتجهیزات پیشر
12/5/1398 

۵۱۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

484 
فناوری دارویی درسا 

 به ساز
10102853985 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10103114750 پمپ گستران پویا 485
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14004164211 سپالسما پژوه پار 486
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10101726890 تولیدی کوره شهاب 487
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

488 
توسعه و تولید 

شیرهای صنعتی رستا 
 گروه

10102159777 
نیان دانش ب

 1تولیدی نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

489 
کنترل سیستم 

 خاورمیانه
10103601546 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10102253535 کیفیت تولید تكاپو 490
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
ملزومات و  وسایل، -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

 10320370003 آریوژن فارمد 491
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

492 
تحقیقاتی خدماتی 
بهداشتی و تولیدی 

 پسوک
10101506090 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

493 
تحقیقاتی وتولیدی 

 سینا ژن
10101478992 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
ته حوزه تشخیص و پیشرف

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

494 
تولید مواد داروئی درسا 

 دارو
10101981439 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بیوتكنولوژی(بافت و 

19/11/1398 

۵۱۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004143849 ژن زیست فن آور آنا 495
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10101890985 پیشتاز طب زمان 496
دانش بنیان 

 1نوع  تولیدی
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

497 
نانو دارو پژوهان 

 پردیس
10320604437 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-،گیاهی درمان )سنتتیک
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

 14006537329 نوفن حامی البرز 498
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 البرز

499 
تولیدی تحقیقاتی 

 گهرسرام
10101499935 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

ی بر محصوالت مبتن
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10102402855 تولیدی صنعتی پروزن 500
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

501 
گسترش فناوری 

 خوارزمی
10320894519 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

502 
اندیشه کاوان نصیر 

 ایرانیان
14004408960 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 14005388440 پلیمر بنیان آریا 503
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
شرفته و مواد پی -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14005777909 ناب اکسیر پایا شیمی 504
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

۵۱۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320406056 آر تاش کامپوزیت 505
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 البرز
د پیشرفته و موا -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

506 
سیراف پارس پلیمر 

 پویا خلیج فارس
14005160359 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14006064288 اطلس روان کارا 507
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

508 
فناوران داده پردازش 

 فرتاک رایانه
14006512266 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14005651401 آرنا ژن فارمد 509
ن دانش بنیا
 1نوپا نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

510 
تكین سامانه 

 پیشگامان کاوش
14006077494 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

1/10/1398 

 14005158687 نوار ژن 511
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14004056704 ایمن واکسن البرز 512
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

فرآورده های  دارو و -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 14006535502 تک زیما دارو البرز 513
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 طبیعی سلولی و مهندسی

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

۵۱۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

514 
اکسیر داروی طبیعت 

 البرز
14007332629 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

 14003908061 ژن اکسیر زیست دارو 515
ش بنیان دان

 1نوپا نوع 
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14007031779 ویرا واکسن شایا 516
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-تیک ،گیاهیدرمان )سنت
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 14006664540 پادرا سرم البرز 517
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

518 
زات توسعه تجهی

آزمون های پیشرفته 
 مواد و پوشش

14006156792 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 14006461899 بنیان موتور سهند 519
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

520 
ند داده کاو هوشم

 پایش اقیانوس
14006897948 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

521 
آزمونگران غیر مخرب 

 دارکوب
14006691823 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

522 
فنی و مهندسی 
 سیماگران موج ارا

10100327657 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 14004321306 زیست فناوران نوتریكا 523
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

524 
زیست فن آوران نوین 

 گیتی ژن
14003555660 

بنیان  دانش
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

۵۱۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

525 
زیست فناوری 
 ریزاندامگان کارآ

14005704334 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

2/10/1396 

526 
زیست سامانه غرب 

 آسیا
14004654280 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

527 
آران بذر دانه های 

 روغنی
14006671537 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

528 
زیست فناوری رویش 

 پایدار البرز
14004752553 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

529 
گنجینه بذر سبز فناور 

 آسیا
14007962538 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

530 
رویش پژوهان نگین 

 پارس
14007494755 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01
 رزی و صنایع غذاییکشاو

26/8/1397 

 14006781897 موادپژوهان گوهرفام 531
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 البرز

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

 10101132120 الماسه ساز 532
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییریفناو

24/6/1397 

533 
ساختمانی تولیدی و 
 پژوهشی آپتوس ایران

10100194406 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/3/1397 

534 
تحقیقاتی تولیدی و 

 صنعتی کرانگین
10100226738 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10100488949 نانو پوشش فلز 535
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10101893253 صنایع کیمیا آران 536
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10102099253 نوید رنگ پدرام 537
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

۵۱۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

538 
مهندسی بهینه سازان 

 سجاد
10103488643 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 برزال
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

539 
مهندسی سروش سبز 

 البرز
14004076775 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

540 
زیست فناور پیشتاز 

 واریان
14003914818 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/12/1396 

 10320223254 تهران کاوش کلون 541
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 10103280721 نو آوری زیستی گویا 542
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 شاورزی و صنایع غذاییک
14/2/1398 

 10101979752 یراق آوران پویا 543
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320164734 نخل زیتون آذران 544
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 10100563260 آرین خوشه پارس 545
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

546 
جستار دانش علم و 

 صنعت
14005820302 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

547 
فنی مهندسی پایا 

 ردیاب سامانه
14005503690 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10102782164 پایا روش آریا 548
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

549 
مهندسی الكترو نیرو 

 تابان کنترل
10190004837 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

550 
ارتباط سازان پیشرو 

 تک نما
10861767295 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10102150059 آسیا بهین برق 551
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

552 
پمپ وکیوم شیخ ها 

 کیش پوش
10861523991 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

553 
فناوران پارس ماهان 

 فرا تراشه
10190066515 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10100131332 تولید ملزومات برق 554
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

۵۱۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101254034 کیاتل 555
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10101493754 آسیا ابزار دقیق 556
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

557 
مهندسی پترو انرژی 

 هیراد
10103154949 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
21/12/1395 

558 
مهندسی و ساخت 
 بویلر و تجهیزات مپنا

10100575568 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/11/1395 

 14004872734 طلوع جاوید بهمن 559
دانش بنیان 

 2لیدی نوع تو
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

560 
مهندسی و ساخت برق 

 و کنترل مپنا
10102681513 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
20/9/1395 

561 
گروه مهندسی کاوش 

 توسعه فكور
14004951308 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10190044892 سینا تجهیز البرز 562
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

563 
مهندسی توسعه گران 

 الكترونیک رخش
10190067495 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14004148708 امین آسیا فناور پارس 564
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10100948465 گروه صنعتی ظفران 565
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

566 
قالب های صنعتی 

 ایران خودرو
10100248587 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

567 
صنایع اب وعمران 

 ایران
10101228564 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10101645319 سیلندر سازی تهران 568
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

569 
ماشین صنعت مهر 

 البرز
10103156482 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10320669560 آرمان شیمی سنج 570
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103384643 تام لوکوموتیو آریا 571
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۵۱۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

572 
تجهیزات صنعت دلوار 

 افزار
10320416640 

ش بنیان دان
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

573 
مهندسی مواد کاران 

 جاهد نوآور
10861767939 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10100426308 طرحهای صنعتی فلورد 574
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10862012719 تست صنعت 575
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

576 
آزمایشگاههای صنایع 

 انرژی
10102064445 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

577 
خدمات مهندسی 

 همراه پوشش
10101639092 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

578 
طراحی مهندسی کیمیا 

 ماشین البرز
10100480692 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10100705592 پارسپاد 579
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10101510289 شاهین تنظیم صنعت 580
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

581 
مهندسی بهبود کیفیت 

 آروین سیستم
10100391328 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

582 
پنام گویان پارس 

 امرتات
10320320740 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101863230 هوا یار 583
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

584 
تولید قطعات یدکی 

 ایران
10100141190 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101660161 فن آزما گستر 585
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101281950 طرسام 586
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10102002617 مهندسی رهگیر شهاب 587
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10102084615 خدمات ویرا تهران 588
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 ات پیشرفتهتجهیز
1/10/1398 

۵۱۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

589 
مهندسی و ساخت 

 لكوموتیو مپنا
10103202917 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 14000219387 انرژی توانا کیش 590
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

591 
سازی کوشش  ماشین

 کاران
10101276829 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

592 
پژواک رادین صنعت 

 دانش
14006967770 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10102058313 سیال نیرو صنعت 593
ن دانش بنیا

 2تولیدی نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/1/1399 

 10102990160 ایمن برق سیستم 594
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

595 
صنایع اکسیژن دلوار 

 فراز
10100543499 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
 آالت وماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

596 
خدمات پزشكی 

 دوستان نیک
10102113997 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

 10101131834 شیماپرتو 597
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

598 
تولیدی نو  پژوهشی

 آفرین سپهر
10102806134 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
13/11/1397 

 10320606234 واکسن فناور پارس 599
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 دسیطبیعی سلولی و مهن

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

600 
توسعه و تجهیز کارما 

 آزما اندیش
10103416479 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/1/1399 

 10101947231 مهرداور 601
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

602 
صنایع الكترونیک 

 پارسا کارا
10100232418 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

۵۲۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

603 
نانو فناوران داروئی 

 الوند
10320679199 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-هیدرمان )سنتتیک ،گیا
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

604 
تولید فرآورده های 

 طب سنتی نیكا
10820106391 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10700029110 ه صنایع شفا فارمدگرو 605
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14003945958 رایان زیست فرآور 606
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

ده های دارو و فرآور -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10320897963 هربی فارمد 607
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 نولوژی(بافت و بیوتك

26/8/1397 

608 
توسعه فنی و مهندسی 

 کارونسر
10861228579 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14004374447 مدوک زیست دارو 609
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-گیاهیدرمان )سنتتیک ،
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۵۲۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

610 
فرآورده های دارویی 

 نو ترکیب
10102434637 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

611 
یائی و داروئی شیم

 باران
10101599815 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

612 
تجهیز الكترونیک 

 اکسون
14004801104 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
، ملزومات و وسایل -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

613 
کیمیاگران علم و 

 صنعت رویان
14003993740 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

 10260256185 مام اصفهان 614
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
 وپیشرفته حوزه تشخیص 
-درمان )سنتتیک ،گیاهی

طبیعی سلولی و مهندسی 
 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10101483555 داروسازی عرفان دارو 615
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

616 
صنایع محرکه دوار 

 خاورمیانه
10320622755 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

 14000261986 کیمیای ناب تجزیه 617
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14003337203 آتا طب سان پوریا 618
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/3/1397 

 14003916750 نوا تیس طب 619
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

620 
تولید سیستمهای احیا 

 نوزاد
10100915780 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

۵۲۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101787807 فروزش پخش 621
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

622 
تولیدی ایده آل 
 تشخیص آتیه

10103652670 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
 شخیص وپیشرفته حوزه ت

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

623 
ایده پردازان 

 الكترونیک البرز
14006460218 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

624 
برسام داده پرداز آویژه 

 البرز
14004343803 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320224975 سبز دارو جهان 625
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 و بیوتكنولوژی( بافت

24/6/1397 

 10102508940 عصر صفر و یک نوین 626
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10103923983 دماوند سفید پارسیان 627
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

بر  محصوالت مبتنی
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 14005773276 پلیمری تدبیر نیكان 628
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

629 
توسعه افزودنیهای 

 سیمان نوژان
10103919089 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
و  مواد پیشرفته -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10190063092 فراز پایه البرز 630
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

۵۲۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103968437 سرامیک صنعت آفاق 631
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
ه و مواد پیشرفت -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10103664128 رازین پلیمر راه ابریشم 632
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 14000198046 هدایت سرمایه کاسپین 633
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

634 
مهندسی اریاشیمی 

 رسا
10102622156 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

635 
تولیدی و صنعتی 

 گوهر فام
10101203288 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

636 
دانش بنیان انبوه 

سازی مسكن بهدیس 
 سامان امین

10320240611 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

637 
حكیمان دوراندیش 

 پارس
14004124952 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

638 
کیمیا شیمی سبز 

 علیسان
14008356515 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

639 
د آوش شتاب دهنده ما
 کیمیا

14008051813 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 البرز

 10320700425 میهن صنعت دانشور 640
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 10190024631 فرآیند پردازش البرز 641
ن دانش بنیا
 2نوپا نوع 

 البرز
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

642 
همیار ایده گستر 

 ارتباطات
14006910709 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۵۲۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007764064 رضا دارو البرز 643
بنیان دانش 

 2نوپا نوع 
 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14007474872 توسعه فناوری تیوان 644
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

13/11/1397 

645 
ید زیست فناوری نو

 طبیعت و سالمت
14004323010 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14006881627 آوان زیست کاوش 646
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

فرآورده های دارو و  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

647 
زیست فناوران پژوه 

 البرز
14006089340 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 دسیطبیعی سلولی و مهن

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14008475334 لیو فناوری هوشمند 648
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/11/1398 

 14005973931 تدبیر سازه انرژی یكتا 649
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14008773044 خورشید دارو ایرانیان 650
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

651 
فنی و مهندسی توربین 

 صنعت سپهر
10320899872 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

652 
پژوهش های مهر تاو 

 برزنگار ال
14007559520 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

653 
رایمندطیف واریان 

 البرز
14005503379 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۵۲۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007076178 ویرا ارتباط نادین البرز 654
دانش بنیان 

 2نوع نوپا 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 14004056358 ابرگان البرز 655
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

656 
کیمیا سازان سبز فراز 

 هامون
14006743088 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

657 
دانش گستران زیست 

 غذا
14003981762 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14003593841 درنیكا صدف کوشا 658
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

659 
آب خوان هوش 

 صنعت البرز
14007434646 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 14006601189 پرشنگ عصر رایانش 660
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14005146020 السمد فناوران پ 661
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

662 
لیزر آفرینان زیست 

 آرمان
14006918822 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10190066480 آزمون گاز البرز 663
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

664 
گروه فنی و مهندسی 

 هوگر آرمان البرز
14006904537 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 14003541448 ساب تک کیش 665
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

666 
مهندسی و توسعه 

 سورن افزار
14003867290 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

667 
نواندیشان صنعت 

 یسالكترونیک دات
14006882286 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 البرز
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/2/1399 

 14005995854 مزرعه سبز سعیدی 668
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

 14007426453 هور تاو انرژی 669
دانش بنیان 

 2وپا نوع ن
 البرز

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

 10104016158 آمایش راه میهن 670
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 البرز

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

۵۲۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

671 
شهر آذین پردیس 

 ایالم
14005518990 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 مایال
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

672 
حامی ایده صنعت 

 غرب
14005808752 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ایالم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10320794166 آرین تجارت مانا 673
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ایالم
مواد پیشرفته و  -03

ی بر محصوالت مبتن
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10300078541 فناوران نوژان ارتباط 674
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ایالم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

675 
نیک افزار بهداد آالمتو 

 غرب
14006049319 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ایالم
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10300055200 نقش آوران ایالم امروز 676
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 ایالم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

677 
داده پردازی دور نمای 

 دانش فردا
10103720652 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 یالما

678 
توسعه فناوری آرا تک 

 پویا
14007219784 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 ایالم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14008156210 زیست داده پرداز آرکا 679
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ایالم

و فناوری اطالعات  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

680 
رادین کالن داده پرداز 

 نوین
14007438673 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 ایالم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10300040804 تولیدی فراشیمی ایالم 681
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ایالم

د پیشرفته و موا -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

 14006226795 هوشمند توانا ربات زانا 682
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ایالم

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 14004488914 انرژی کاوان ایوان 683
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ایالم

آالت و ماشین -04
 ت پیشرفتهتجهیزا

23/4/1397 

۵۲۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006396434 فراصوت سازان آالمتو 684
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ایالم

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 10200235348 گام تک تبریز 685
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

 10200423285 فوالد برنز شمال غرب 686
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

687 
تولید پمپ های بزرگ 

 و توربین آبی
10101337486 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

688 
زیست فرایند تجهیز 

 سهند
14004591976 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 10200438134 سیما رسانه شهر 689
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

690 
شیمی صنعت رشد 

 سهند
14005795340 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

691 
دانش پژوهان صنعت 

 نانو
10200373545 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
ر محصوالت مبتنی ب

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

692 
پارس فناوران انرژی 

 تبریز
14005439300 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

693 
نوآوران زیست گستر 

 ارگ
14007411532 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

واد پیشرفته و م -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14006562858 رسام پلیمر نامی 694
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
6/3/1396 

695 
نو اندیشان صنعت 

 شاخص
14006392217 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

ربایجان آذ
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

696 
فرا ذوب نیمه جامد 

 نیک دانش
14006735431 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

۵۲۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007611894 آراز صنعت کانی فرآور 697
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 14005116216 برنا شیمی آریا 698
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

699 
های آینده فناوری 

 مبین
14007010517 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

700 
رایان ارتباط چابک 

 تحلیل
14007492320 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایانهرای
23/4/1397 

 10200434490 طرح برجسته رسا 701
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14007436652 سترگ اندیشه ایرانیان 702
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای و نرمارتباطات 

 ایرایانه
1/10/1398 

 14005967643 اندیشه کاوان رهنورد 703
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

704 
سروش سالمت 

 طبیعت
14006625240 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
وزه تشخیص و پیشرفته ح

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

705 
مهندسی توسعه انرژی 

 خاورمیانه ساتراپ
14007334445 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

706 
فناوری خود اتكا 

 هوشمند غرب
10200457570 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14007213755 طراحان موتور آذر 707
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

708 
مبتكران پیشگامان 
 صنعت آذر آبادگان

14005601768 
ش بنیان دان

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

709 
زیست فناوری رازی 

 پارس آذر
14005862925 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/3/1397 

۵۲۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006236751 نیكو فناور ترنج 710
دانش بنیان 

 1نوع نوپا 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14005307880 سهند توان گستر خبره 711
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

712 
هوشمند سامانگان قدر 

 هدی
10200451249 

انش بنیان د
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

 10200328756 راد هوش افزا 713
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

714 
صنایع الكترونیک آرین 

 طراح
10103786446 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

715 
اکسیر مهندسی 
 مكاترونیک ارس

14004770259 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

716 
نیک نام الكترونیک 

 رایان
10200433125 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 10200350957 آرمان الكترونیک پرداز 717
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 نیکوتوالكترونیک، لیزر و ف

19/12/1396 

718 
صنایع صبح پارالر 

 آسیا
10200366294 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 10320579306 کنترل انرژی ایرانیان 719
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

720 
فن آوری سانا پژوهش 

 گستر
10200340608 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

721 
الكترونیكی سهند 

 کیوان
10200127412 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

722 
فناوریهای پیشرفته 

 حامد
10200234708 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 10200187764 فرا نگار تبریز 723
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

یجان آذربا
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

724 
ستاره آلتین صنعت 

 آذربایجان
14007161103 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

725 
نوین حسگر سهند 

 تبریز
14004864896 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10200251645 آراز تابلو توان تبریز 726
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

۵۳۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

727 
صنایع نوین اندیش 

 رامسهند آ
10200310847 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

728 
داده پردازان نواندیش 

 سایمان تک
10200438970 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10200250931 ایفا صنعت غرب 729
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 10200418209 تک بهره وران آذر 730
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10200396509 بزار توسعه سهندا 731
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10200183055 آیسان تهویه 732
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 10200403117 سایا ماشین تجهیز 733
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

734 
فنی مهندسی انتقال 
قدرت دانش محور 

 تبریز
14005063701 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

735 
بنیان مكاترونیک 

 ایرانیان
10200364176 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

736 
صنعت گران آریا سپهر 

 کیهان
10103635830 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 10200392957 آداک تجهیز ایرانیان 737
نیان دانش ب

 2تولیدی نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10200205929 اتصال مكانیک 738
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10200112808 مكانیک آب 739
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

740 
مهندس روحی و 

 همكاران
10200192730 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

741 
پارت صنعت پایا آذر 

 سپهر
10200451327 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

ت و آالماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10200152217 شیمی پژوهش صنعت 742
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/12/1396 

743 
ماشین سازی خشكبار 

 صنعت تبریز کار
14004800030 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 یزات پیشرفتهتجه

12/12/1396 

۵۳۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

744 
دقیق سنجش سهند 

 آذر
14005013084 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

745 
گروه ماشین سازی آذر 

 پیشران ماشین تبریز
10200371524 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

24/6/1397 

746 
ویدا صنعت سازان 

 آکام
14007156880 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

 14004020057 کنترل ماشین سرو 747
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/12/1396 

748 
موتور سازان تراکتور 

 سازی ایران
10200101232 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

749 
صنایع پمپ سازی 

 نوید سهند
10200148850 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 10200375528 آراز ترانس تبریز 750
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 14000253088 صنایع تگرگ آروین 751
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

752 
ش آراز ماشین پژوه

 بنیان
14006190060 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 10200258622 اپال ماشین اوراسیا 753
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

754 
شبكه توسعه و فنآوری 

 تاب شفااطالعات آف
14004479210 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/2/1399 

755 
طراحان سیستم 

 رایمون
10200383077 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

756 
ایده سازان نوین 

 ارتباط دانش
14005400006 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

757 
صنایع شیمیائی و 

 داروئی تبریز
10200130180 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فرآورده های دارو و  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

۵۳۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10200347832 شفا پژوهان سبز 758
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 مهندسیطبیعی سلولی و 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10102904747 صنایع پمپیران 759
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

760 
تولیدی مهندسی 

دانش گستر کاویان 
 نوین فردا نگر

14006243354 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10200295725 فخر اعال تبریز 761
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10102328820 داروسازی زهراوی 762
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
ه حوزه تشخیص و پیشرفت

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

 14006431405 آنا سیستم ایرانیان 763
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 10200355985 آیریک راه پایه 764
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 10200184436 فرا سیستم نوین تبریز 765
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

766 
ندسی داده تامین مه

 خاورمیانه
10200244983 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 10200201205 امین رایانه آذر 767
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
های افزارارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 10200207215 تابش رایان انرژی 768
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

۵۳۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

769 
فناوران اطالعات و 

 ارتباطات ستاک
10200261830 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 10200428811 آلتین فناور آینده نو 770
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

771 
صنایع هوش مصنوعی 

 سالمت سازان سهند
14004513330 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

772 
توسعه گران نرم افزار 

 آذربایجان
10200194994 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14004852545 نارین افزار پویا 773
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

774 
هشت هزار و ششصد 
 و نه آذر کیمیا خاتم

10200440769 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
بتنی بر محصوالت م

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 10200458912 آذر الماس ساب 775
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

776 
هشت هزار و هشتصد 

و شش کاغذ سبز 
 آذربایجان

14004745849 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/1/1399 

777 
پیشگامان فن اوری 

 آسیا
10102600837 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 10861845972 آذرموج نگار 778
ش بنیان دان

 2تولیدی نوع 
آذربایجان 

 شرقی
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
25/6/1396 

779 
آرمان توسعه 

 آذربایجان نو آور
14007355956 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08

780 
نرم افزار سیستم های 

یكپارچه فجر 
 آذربایجان

10200343993 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

۵۳۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

781 
مهندسی شبكه و فن 

آوری اطالعات 
 همگامان

10200228200 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

782 
مهندسی شبكه و 
فناوری اطالعات 
 تحلیلگران تبریز

10200338955 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

783 
خدمات مسافرت 

هوایی ایرسای آسمان 
 تابناک ایرانیان

14003003780 
دانش بنیان 

 2ی نوع تولید
آذربایجان 

 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
8/8/1395 

784 
خدمات مهندسی 

پژوهشگران فن گستر 
 تبریز

10200171194 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08

785 
تجارت آفرینان پایدار 

 تبریز
10200302561 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08

 10200360820 پژوهش و فناوری رها 786
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08

 10102549379 ایفاء پژوهش 787
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

رفته و مواد پیش -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

788 
مهندسی مبتكران 

 ماندانا پلیمر
10200393720 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 10200105825 کلر پارس 789
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

بایجان آذر
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 10200121626 آسیا ژوله 790
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

 10200153130 ژاو کیمیا 791
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
آذربایجان 

 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

792 
ریخته گری 

 تراکتورسازی ایران
10200101095 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

۵۳۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

793 
 متالوژی پودر آتشین

 پنجه
10200256844 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 10200390240 فرا دما بنیان 794
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

 10103160331 گوهر شیمی خبره 795
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

796 
آبگینه شیمی 

 آذربایجان
10860358350 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 14007781080 آرتا هوا انرژی تابش 797
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

798 
کیمیا چسب پیشرفته 

 آذر
14007950696 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

 مواد پیشرفته و -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

799 
دانش گستران آذر 

 ساختار
14006701848 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

800 
زیست پلیمر پدیده 

 ایرانیان
14007226275 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

 14008232725 محرکه مرادی موتور 801
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08

802 
زیست اندام یاخته 

 آذربایجان
14007109969 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

جان آذربای
 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 14006718908 رویین پوشش کیان 803
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

804 
فنی و مهندسی 

حامیان صنعت بهره ور 
 ایرانیان

14007232559 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

۵۳۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

805 
کار گستران اوستا یاب 

 سهند
14007675010 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 10200435550 آیگون صنعت سهند 806
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

807 
ماندگار تدبیر ارک 

 ایرانیان
14007161006 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

808 
داده پرداز شمیم 

 ایرانیان ارس
14007516227 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007662294 نگین دارو آذربایجان 809
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10200387562 سالمت پخش یلدا 810
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
لی و مهندسی طبیعی سلو

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

811 
تولیدی پودر پكتین 

 پودر ارس
14005082256 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10200365878 صنعت جولیان کیمیا 812
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10200287794 ایده پردازان رایكا 813
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

۵۳۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10200216772 تابناک طب آذر 814
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

815 
فیدار دارو زیست 

 مولكول
14008357419 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

816 
کاوشگران نوین و ایده 

 گستران فردا
14006539734 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

ات و وسایل، ملزوم -05
 تجهیزات پزشكی

26/8/1397 

 14004391648 نیرو گستر عصر انرژی 817
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

818 
صنایع محرکه آذران 

 پی ستون
14007521873 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تهتجهیزات پیشرف

1/10/1398 

 14005399431 تایماز قیزیل دمیر 819
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14008472312 آلما ژن فرا تجهیز 820
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14008201277 عت کشكسرایآراز صن 821
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

822 
پویش توان گستر 

 آرتین
14007190942 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 14007465845 بلند آرمان حسام تبریز 823
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

824 
پیشگامان متین شیر 

 مادر
14006657270 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/12/1396 

825 
پارسیان ماشین سازان 

 تبریز
14006364253 

ان دانش بنی
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

826 
کیمیا ایده پرداز 

 آذربایجان
10200431220 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10200314359 پرسو الكترونیک تبریز 827
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

۵۳۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

828 
طراحی مهندسی مدبر 

 افرا طب سیستم
14006457165 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14005206159 توسعه تدبیر توان طب 829
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

830 
راهبرد الكترونیک کارا 

 صنعت
14006269836 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

831 
ه نانو پیشگامان ساز
 زیست

14006686671 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

832 
قافالن سما نورد 

 آذربایجان
14007484989 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10200009345 گل سهند خسرو 833
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

834 
دانش بنیان هشت 

هزار و پانصد و نود و 
 یک نو آفرینان برتر

10200450404 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
فناوری زیستی،  -01

 صنایع غذایی کشاورزی و
26/8/1397 

835 
سیال سازان آذران 

 تدبیر
14005103470 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/2/1399 

836 
کارآفرینان رهپوی 

 علمی تبریز
14007207471 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

ی برق و افزارهاسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

837 
عمران سبز هوشمند 

 آذربایجان
14006674675 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

838 
رایان طب پیشگام 

 پارمیس
14007140462 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 14004605747 آذر کران سنجش افزار 839
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14007915770 آروین بنیان عصر نو 840
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

841 
دلفین الكترو فناور 

 پارس
14007159811 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 شرقی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

842 
فنی و مهندسی 

مبتكران مكاترونیک 
 ارک

14006848361 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 شرقی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10220192165 مارال روبات صنعت 843
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

۵۳۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

844 
رویان پژوهش 

 ربایجانآذ
10220137770 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

 10220171997 اروم زیست تاک 845
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

2/10/1396 

 14006582973 بذر زیست فناور آرتا 846
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
آذربایجان 

 غربی
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

847 
پرواز سازان آسمان 

 صابر
14007326350 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

848 
ارتباطات و توسعه 
 راهكار آفرین بین

 الملل
10220106339 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 10220192429 آذر خاک آب ارومیه 849
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 10103308431 ایدهآرین پترو  850
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 10220149228 لیو ایجاد درخشان 851
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

 10220098641 ارکان پدید آب 852
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

853 
مشاورین شبكه افق 

 اندیشه غرب
10220105338 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

854 
توسعه ایمن 

 الكترونیک باختران
10220177424 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/12/1396 

 10220124598 آترا ارتوپد ارومیه 855
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

856 
سامانه های پیشرفته 
 ترانسفورماتور ارومی

14007013300 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

آذربایجان 
 غربی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

857 
نام آوران جوان زیست 

 فن گستر اسپوتا
14004671308 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

، فناوری زیستی -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

 14006483400 فراز دام یاران مبتكر 858
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 غربی
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 14007499895 سامانه طراح کیان 859
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 غربی
آالت و ماشین -04

 یشرفتهتجهیزات پ
26/8/1397 

۵۴۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007353574 الكترود پارالق ایشیق 860
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 غربی
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

861 
توسعه نیروگاهی توان 

 گستران افق
10220150847 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

862 
ایده پردازان آیدین 

 فردا
14006754351 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

863 
بهینه فرآیند 

 الكترونیک فیدار
14007384091 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

 افزارهای برق وسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

864 
صنایع الكترونیكی و 
داده پردازی پدیده 

 تصویر افق
14004461976 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14007065265 نفیس تدبیر هوشمند 865
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
ذربایجان آ

 غربی
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

866 
گروه نوین انرژی 

 پایدار کاوان
14005236211 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

آذربایجان 
 غربی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

 10220155442 فن آوران گیتی افروز 867
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
آذربایجان 

 غربی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007208054 یاخته سازان جوان جم 868
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 بوشهر

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

869 
زیستاب جلبک لیان 

 جنوب
14006222962 

دانش بنیان 
 1ع نوپا نو

 بوشهر
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

 14007290160 خالق ایده نوآور مبنا 870
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 بوشهر

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

871 
آریا پالسما گستر 

 پارس
14007199594 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 بوشهر
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

872 
زیست فرآوری شیمی 

 فرینوش سیراف
14006909303 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 بوشهر
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

873 

پژوهش محور 
سرزمین آریایی گروه 
هفت هزارو سیصدو 

 هجده

14005973741 
نیان دانش ب

 1نوپا نوع 
 بوشهر

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

۵۴۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

874 

دانش و پژوهش افرا 
صنعت خلیج فارس 
گروه چهار هزار و 
پانصد و شصت و 

 هشت

10960037430 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 یارایانه

12/12/1396 

875 
داده کاوان علم و 

 صنعت
10960035081 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 14006520176 نانو مواد کربنی ویرا 876
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیایییفناور

13/11/1397 

877 
داده پردازان بهینه امید 

 خلیج فارس
14004755634 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 بوشهر

878 
مهندسی انرژی و 

صنایع معدنی اسپینل 
 سازه

10320635510 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
وسایل، ملزومات و  -05

 یتجهیزات پزشك
13/11/1397 

879 
فن آوری فرا ساحلی 

 دلتا
10103972153 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

880 
مهندسی پناه ساز 

 ایران
10101203708 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

881 
یک سامان الكترون

 افروز
10960013534 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10101012980 صنعتی دریائی ایران 882
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10320075047 نیرو آزمون بوشهر 883
دانش بنیان 

 2وع تولیدی ن
 بوشهر

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

884 
بازرسی فنی شاخه 

 زیتون لیان
10861932475 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14004972180 پیشروان فناور کارن 885
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
ق و افزارهای برسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

886 
صنعت سازان مدرن 

 جنوب
14005565480 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 10960026867 پژوه افزار لیان 887
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 بوشهر
افزارهای برق و سخت -06
 ترونیک، لیزر و فوتونیکالك

23/1/1399 

۵۴۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

888 
توسعه فناوری جلبک 

 های خلیج فارس
10960042810 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

889 
هونام دانش گستران 
 آبزی پرور خلیج فارس

14006989897 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 بوشهر

ستی، فناوری زی -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

1/10/1398 

890 
فرا دانش سپهر خلیج 

 فارس
14004269227 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

891 
پایا پردازش ویرا 

 هیرون
14007236835 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10260622981 کیمیا صنعت آترون 892
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 بوشهر

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

893 
تولیدی ایمن سازان 
لیان گروه پنج هزارو 

 سیصدو نود
14003507673 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
آالت و ماشین -04

 زات پیشرفتهتجهی
2/10/1396 

894 

روشنگران الكترونیک 
دشتستان گروه شش 
هزار و صد و سی و 

 شش

14004358173 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 بوشهر

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14004943780 آوا ایمن صنعت لیان 895
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 بوشهر

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

896 
ارتعاش الكترونیک 

 آروج
14005876197 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

 14005514146 دانش نهاد سیماشید 897
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 بوشهر

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ات و نرمارتباط

 ایرایانه
24/6/1397 

898 
ساختارپردازان ایده 

 ناک البرز
14005426490 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

899 
کاوش رایانه ساحل 

 آبی
14006507948 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
العات و فناوری اط -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

900 
کیان سیستم آرتین 

 جنوب
14006441978 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 بوشهر
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

۵۴۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

901 
خدمات تجاری سازی 
فناوری های پیشرفته 

 داد فالمینگو
14005157560 

نیان دانش ب
 1تولیدی نوع 

 13/2/1399 سازیخدمات تجاری -08 تهران

902 
مهندسی ایده سازان 

 عصر آفتاب
10320335597 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

903 
بنیان نوین شیمی 

 پارس
10103006084 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

مبتنی بر محصوالت 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

904 
تولیدی پوششهای 

 محافظتی جنوب
10101728834 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10103623435 البرز شیمی آسیا 905
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
ته و مواد پیشرف -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

906 
برنا پلیمر پاک 

 پاسارگاد
14005053308 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10102848149 نوکان فرآیند 907
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
پیشرفته و  مواد -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14007095459 دور اندیشان سبز ویرا 908
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

909 
مهندسین مشاور علوم 

و فناوری نانو مواد 
 پارس

10861158825 
بنیان  دانش

 1تولیدی نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

910 
صنایع نانو عایق 

 آکسون
10320848543 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

911 
شیمیایی تاک رزین 

 کاوه
10861385035 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14002910880 بسپار پیشرفته شریف 912
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

۵۴۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320436594 راد سیس پوشش 913
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10195012043 فرا ذوب خال 914
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

915 
شیمی کاران سبز 

 طوبی
14004232630 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

916 
تكین مقاوم سازی 

 پیشرفته
10102845321 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10103401353 مر شریفپارسا پلی 917
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 14006892525 بسپار رایان لفاف آریا 918
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10101299022 ران دلكوای 919
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14004451169 فناوران سخت آرا 920
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

921 
وین فرآیند اکسیر ن

 آسیا
10320848923 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

922 
توسعه صنایع نفت و 

 گاز سرو
10102764298 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10101321982 علوم سبز 923
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

۵۴۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320304160 ارتباطات بارقه پردیس 924
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14003464711 راهبران فناوری نستوه 925
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

926 
مشاوران صنعت نرم 

 افزاری اعوان
10102801786 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ای افزارهارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

927 
یافتار پژوهان پیشتاز 

 رایانش
10320862133 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10101635498 بهپرداز جهان 928
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رمارتباطات و ن
 ایرایانه

19/12/1396 

929 
راه کار سرزمین 

 هوشمند
10103041468 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

930 
پژوهشكده فناوری 

های راهبردی شهید 
 رضایی

14003731830 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/5/1395 

 14005688722 پویا نمای صبیان 931
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

932 
پردازش هوشمند 

 ترگمان
14005119204 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 نتهرا
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10320836566 پردازش موازی آبان 933
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102627296 توسعه گر شبیه ساز 934
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

۵۴۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

935 
فن آوران برتر اندیش 

 فرسب
10320670547 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

936 
سامانه های هوشمند 

 کاربردی سمیع
14004426214 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14005414650 فناوران شناختی پارس 937
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

938 
فناوری اطالعات و 

 ات امن مهیمنارتباط
10320209742 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14006465567 سیبا پرداز عصر جدید 939
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14004385554 پگاه داده کاوان شریف 940
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

941 
کار پرداز پیشگام 

 پردیس
14005186733 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10104019870 نسل اندیشه سبز نما 942
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10103874484 آریا طب فیروز 943
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

944 
صنایع تصویر توسعه 

 برداری پرتو نگار پرشیا
10320265351 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
13/11/1397 

945 
توسعه فناوریهای 
پیشرفته مواد نانو 

 ساختار نماد
10320151590 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 10101877281 پویندگان راه سعادت 946
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

947 
فناوران جراح یار 

 شریف
14003513919 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

۵۴۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004580455 نفس یار طب 948
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

 14003472110 پرسام صنعت بهداد 949
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
13/2/1399 

 14005873954 شفا دانش هونام 950
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
یل، ملزومات و وسا -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

 10103330383 داهیان پزشكی پیشرو 951
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

952 
فرهنگی هنری محتوا 

 پردازان فرا کاو
14003730008 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای باطات و نرمارت

 ایرایانه
19/11/1398 

953 
ارتباط گستر خاورمیانه 

 آپادانا
10260618277 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102874265 پیام افزار پیک آسا 954
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
ناوری اطالعات و ف -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10960025997 نوآوران هزاره دانش 955
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102986253 اوس سینا 956
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
یل، ملزومات و وسا -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

957 
سامانه جراحی 
 هوشمند پارسه

10320187337 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

 14005361519 طبا زیست پلیمر 958
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

959 
فناوری سامانه های 

 الكترونیک عصبی
14005160154 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

960 
رایا سامانه های امن 

 پارسا شریف
14006586846 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایایانهر

19/11/1398 

۵۴۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320386947 دانش بنیان عصر نانو 961
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/12/1396 

 10104021070 واریان فارمد 962
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/12/1396 

 10101705792 پادتن علم 963
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
لی و مهندسی طبیعی سلو

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/12/1396 

964 
دانش بنیان زیست 

 فناوران سینا
10320573621 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10320870160 کیمیا پژوه درسا 965
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 14004977851 دام طب کوشان 966
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
تشخیص و پیشرفته حوزه 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

967 
دارویی خورشید 

 کادوس
10320276815 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

۵۴۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

968 
فن آوران دارویی رشد 

 پارسیان
10103729705 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10320331103 مانا پرداز کنترل 969
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10320635320 فرآورده بافت ایرانیان 970
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10861373818 داروتولیدی دماوند  971
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

972 
فرآورده های پویش 

 دارو
10101736822 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

973 
توسعه دارو سازی 

 دانش
10860241386 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 یوتكنولوژی(بافت و ب

23/1/1399 

 10102973602 زیست دارو دانش 974
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

۵۵۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320426021 هوبر دارو گستر 975
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10103994515 اکسیر نانو سینا 976
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ی سلولی و مهندسی طبیع

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

977 
پیشگامان سنجش 

 ایساتیس
14004456995 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10861558265 همانند ساز بافت کیش 978
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

979 
پویندگان پزشكی نوین 

 کیان
10320241889 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
شرفته حوزه تشخیص و پی

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

980 
پردازش و ذخیره 
 سازی سریع داده

14005282113 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

981 
مهندسی گسترش 

 ه امنسامان
10102898671 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

982 
داده سنجی حصین 

 سیستم نور
14005591591 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۵۵۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

983 
هین راهكار توسعه ب

 پیشرو
10320140482 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10102935678 عصر گویش پرداز 984
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14005759707 راهكار پردازش ژرف 985
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 10102781714 نرم افزاری امن پرداز 986
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

987 
آوای همراه هوشمند 

 هزاردستان
14003825422 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

988 
توسعه ابزارهای داده 

 ابریشم
14004909638 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رمارتباطات و ن
 ایرایانه

1/10/1398 

 10102247120 رهیاب فن آوا 989
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10320871726 فناوران ایده پرداز صبا 990
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای و نرم ارتباطات
 ایرایانه

1/10/1398 

 14004101167 آرمان رایان شریف 991
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

992 
توسعه سامانه های نرم 

 افزاری نگین
10103637809 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
اطالعات و فناوری  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14006210489 پویش نظارت فرآیند 993
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

۵۵۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005153361 تجارت همراه روناش 994
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
اوری اطالعات و فن -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

995 
فن گستران پیشرو 

 بازار
14005961118 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

996 
گسترش فاوای دانش 

 شهر
14006017478 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 10104080325 موج نما افق 997
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

998 
مشاوران مدیریت هما 

 پالس
10102928486 

دانش بنیان 
 1ع تولیدی نو

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14006105309 آگه پردازان هوشمند 999
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320281380 موج آینده فرافن 1000
دانش بنیان 

 1دی نوع تولی
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

1001 
سامانه گستر سحاب 

 پرداز
14004241708 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 10102582328 فراکنش 1002
دانش بنیان 

 1دی نوع تولی
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

1003 
مهندسی ارتباطی پیام 

 پرداز
10260329240 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005500319 نویان ابر آروان 1004
ش بنیان دان

 1تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

۵۵۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103560230 فرادید پایش سیستم 1005
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10320485106 ویرا تک شریف 1006
نش بنیان دا

 1تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1007 
پوشش های نانو 

 ساختار
10103067901 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10861512107 دانا پرداز قشم 1008
دانش بنیان 

 1نوع  تولیدی
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 10104063110 سامان کنترل طاها 1009
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10100535901 بنیان دانش پژوهان 1010
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

1011 
توسعه ونوسازی صنایع 

 گداختار
10102628584 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1012 
کنترل سیستم ابزار 

 نوین
10102490626 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 شرفتهتجهیزات پی
19/11/1398 

1013 
مهندسی توربین پژوه 

 آسیا
14003817225 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10101189190 هوافضائی درنا 1014
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10100029343 درفن آوری مقت 1015
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10320210320 سپهر سیستم اندیش 1016
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003752845 مواد ساخت آزما ویستا 1017
دانش بنیان 

 1وع تولیدی ن
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10101403388 مهندسی کاراگستر 1018
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

۵۵۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1019 
تولیدی و تجاری بهان 

 سار
10860138780 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران

ی دارو و فرآورده ها -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

1020 
سامانه های انرژی 

 آران
10320486130 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

1021 
صنایع الكترونیک 

 صناف آریا
10102310906 

نش بنیان دا
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

1022 
تولیدی شیرهای 

 صنعتی اردبیل
10102848533 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

 10320567785 موج دانش آریا 1023
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10103071379 پارت آریا نیرو پانیر 1024
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

1025 
توسعه حسگر سازان 

 اسیا
10102241748 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003806686 بهین افزار ساز پویا 1026
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

1027 
اندیشه سازان سالمت 

 پارسیان
14004527585 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1028 
نوین آریا به فراوران 

 سرمد
10320496213 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10320289295 رشد نانو فناوران 1029
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10101903303 آرا پژوهش 1030
دانش بنیان 

 1وع تولیدی ن
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

1031 
توسعه فن آوری ما 

 فوق صوت
10320192890 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10103575982 هدایت دقیق سامانه 1032
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

12/5/1398 

 10100264276 آریا دیزل پارت 1033
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۵۵۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1034 
توسعه و مهندسی 

ساخت توربو کمپرسور 
 البرز

10320308032 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1035 
مهندسان پایش 
 وضعیت امیرکبیر

14004069866 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

1036 
هیدروتک شریف 

 پارسیان
14006141109 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1037 
مهندسین مشاور 

نواندیشان محیطهای 
 رودخانه ودریا

10102703627 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10103022134 پژوهش گستر مهدی 1038
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1039 
طراحی مهندسی 

 گروک
10101538460 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10320685147 خال پوشان فلز 1040
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10320891651 فاتح آسمان شریف 1041
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10320777856 نانو مبنا ایرانیان 1042
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

1043 
گروه تحقیقات خدمات 

مخابراتی کاوشكام 
 آسیا

10102875382 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 ات پیشرفتهتجهیز
13/11/1397 

1044 
مهندسی ایرانیان 
 سیستم دقیق پایش

14005544929 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14006141016 کیان شار دانش 1045
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10320789322 پایا توسعه شریف 1046
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

1047 
کوره های القایی 

 دماوند
10101495849 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10103022873 مهندسی آسین فوالد 1048
بنیان  دانش

 1تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

1049 
صنایع برودتی آریا 
 سرمایش پردیسان

10103875238 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۵۵۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1050 
مرکز پژوهشی سامانه 
های مخابراتی فراز 

 صنعت شریف
10103027084 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10320665610 بهبود فرآیند رادمان 1051
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

1052 
مهندسی پژوهشی 

 تجهیزات سازان پیشتاز
10101579888 

دانش بنیان 
 1نوع  تولیدی

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1053 
توسعه فناوری پارس 

 رایزن
10320201496 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10102788540 فناوران نانو مقیاس 1054
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 جهیزات پیشرفتهت
19/11/1398 

 10100542747 فنی و صنعتی آرمینكو 1055
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

1056 
تامین کاالی توربین 

 ماشین خاورمیانه
10320681669 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10103696328 پویا اندیشان موج آریا 1057
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10103461992 طیف پرداز پیشرو 1058
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10103537403 سرو هیدرولیک پویا 1059
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10102978679 رسا پرداز آینده 1060
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

1061 
فراز گامان سامانه 

 های هوشمند
10102753425 

دانش بنیان 
 1ع تولیدی نو

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

1062 
مهندسی دقیق فلز 

 ایرانیان
14002922361 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10380017309 پارت سلولز فریمان 1063
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 زات پیشرفتهتجهی
31/4/1396 

1064 
تحقیقات هوافضا 
وخدمات مهندسی 

 پرآور پارس
10101373495 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

1065 
توسعه خدمات هور 

 سپهر سامان
14005661030 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 رفتهتجهیزات پیش
19/12/1396 

۵۵۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103813170 طیف گستر فراز 1066
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10102628069 مهندسی فرینه فناور 1067
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10103713986 صدرا گستر هوا دریا 1068
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
6/3/1396 

1069 
مهندسی موج پژوه 

 آزما
10102768916 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10320581166 آزمون پژوهان حسگر 1070
یان دانش بن

 1تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

1071 
فن الكترونیک پژوهان 

 فرتاک
14004813801 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10102867886 اریانا مدرن صنعت 1072
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 14004081357 مدار مجتمع هدف کام 1073
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14004753189 آریا الكترون اپتیک 1074
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 رفتهتجهیزات پیش
19/12/1396 

1075 
گسترش فناوری موج 

 سپهران
10320766850 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10103515402 موج فناوری هوشمند 1076
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

1077 
ب سامان مهندسی شتا
 پیوند

10102588551 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

1078 
مشاوره مهندسی 

پویندگان و طراحان 
 صنعت سلیم

10103510748 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10320296829 آتی اندیشان بصیر 1079
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10102483512 پایافن اورماشین 1080
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

1081 
تحقیق وتوسعه میعاد 

 اندیشه ساز
10101747340 

دانش بنیان 
 1ی نوع تولید

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

1082 
سازه پردازان مروارید 

 جنوب
10103120790 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

۵۵۸
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 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10260588249 پترو رهان پمپ 1083
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

23/4/1397 

1084 
طراحی ومهندسی 

 سنتام
10101373710 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14004461009 پرتو آفرینان شفا 1085
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10104029991 خزر موج صبا فناوری 1086
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10103773230 عصر کربن سازه 1087
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10101520211 راهگزین رایانه 1088
دانش بنیان 

 1ع تولیدی نو
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

31/4/1396 

 10103342113 نانو سیستم پارس 1089
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10103662597 ابتكار صنعت شریف 1090
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تهتجهیزات پیشرف
19/12/1396 

 10102950220 پارس رهاوردان غرب 1091
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

1092 
تولیدی صنعت گاز 

 پیوست
10320160819 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10103664508 ستمماهان صنعت سی 1093
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

1094 
مهندسی مدرن صنعت 

 حامد
10320178878 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

1095 
فنی مهندسی لیزر پرتو 

 پردازش مواد تهران
14004846198 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10320289981 پل ایده آل تجهیز 1096
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

1097 
طراحی هوا گرد 

سیمرغ گوهر مهندسی 
 امیرکبیر

14003969357 
دانش بنیان 

 1لیدی نوع تو
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 10103568300 پالسما فن آور امین 1098
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10102637077 ازن آب 1099
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تهتجهیزات پیشرف
24/6/1397 

۵۵۹
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  نام شرکت

 دانش بنیان
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وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102658797 مهندسی فر آذر آب 1100
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

1101 
مهندسی پیشگام 

 صنعت غدیر
10102830166 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

1102 
های علوم و فناوری 

 نوین رهیافت
14005236532 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

1103 
زیست فرایند صنعت 

 صبا
10103018670 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

1104 
صنعت پیشران نوین 

 آسمان
10320824312 

نش بنیان دا
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

1105 
تولیدی پرتو کوره 

 القائی
10101536488 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10101337277 فن نیرو 1106
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
و  آالتماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14005102596 بهینه حفاری زاگرس 1107
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

1108 
مهندسی توسعه سازان 

 امید یكتا
14004147156 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

1109 
سامانه های پیشرفته 

 توچال
10102611579 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

1110 
پوششهای محافظ 

 توربین دوام
10320536246 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

1111 
ن مهندسی رسا طنی

 شریف
10103046861 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

1112 
تحقیقاتی و مهندسین 

مشاور فرآیند سبز 
 پاکان

10861424563 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10980290690 سوده کوه پردیس 1113
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10320757103 تكوین پژوه مهام 1114
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10187001080 توربین کمپرسور آسیا 1115
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

1116 
توسعه فناوری شریف 

 سوالر
14004703887 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۵۶۰
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 دانش بنیان
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 شرکت
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 14003802055 فرازان سازه دریا 1117
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103218974 یار نیكان صالح 1118
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 10102410805 مهاد صنعت شرق 1119
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

1120 
ور آتیه پردازان ظه

 شریف
10320740875 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10103494780 آرام رمز گستران 1121
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

1122 
فنی و مهندسی سنا 

 برق توان
14003405301 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

1123 
فنی و مهندسی نور 

 آفرین ایده
10103118072 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10320859893 سامانه تجهیز دانش 1124
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10103432284 رویال توسعه پایدار 1125
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10104081290 علم و توسعه رسانا 1126
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

 14003691544 تحلیلگر هدایت سامانه 1127
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10320361865 دقیق سازان فضا گستر 1128
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 14004749180 فن آوری فراطیف پویا 1129
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

1130 
پردازش هوشمند آرتا 

 ویژن
10320758123 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
6/3/1396 

1131 
گستران صنایع نوین 

 پارس
10101418729 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

1132 
واپایش بهره برداری 

 ت برق ویونا امیرکیفی
 کبیر

14004384990 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

1133 
مهندسی فیدار 
 الكترونیک دنا

10320700580 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

۵۶۱
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1134 
مهندسین مشاور زمین 

 آب پی
10530235473 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 10103825195 اکام صنعت آسیا 1135
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

1136 
تحقیقاتی حس فرآیند 

 گستر
10101845005 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

1137 
فناوران موج پرداز 

 دانش پژوه
10103685035 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

1138 
فنون ارتباطات شبكه 

 سیار آدنیس
14004047884 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

 10102819813 فاتک الكترونیک 1139
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 نیکوالكترونیک، لیزر و فوت
19/3/1397 

 14004039444 نانو پژوهان راگا 1140
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

1141 
مهندسی محققان 

 یاسین
10102715000 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

1142 
مهندسی برق 

والكترونیک مهار 
 سیستم

10102189640 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

1143 
مهندسی بهین سامانه 

 فردا
10101689213 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کلیزر و فوتونی الكترونیک،
12/12/1396 

 10101606233 سنگان صنعت 1144
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

1145 
گروه توسعه 

خودروهای الكتریكی 
 بنا شریف

14004714386 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 كترونیک، لیزر و فوتونیکال
26/8/1397 

1146 
عصر رایانه پارسه 

 ایرانیان
10320375732 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10102875710 طیف پردازان سپهر 1147
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 لكترونیک، لیزر و فوتونیکا
26/8/1397 

1148 
ارتباطات موج بر 

 شهاب
10103752449 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10103686245 برنا فناوران سحاب 1149
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06
 رونیک، لیزر و فوتونیکالكت

23/4/1397 

۵۶۲
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1150 
تحقیقاتی مهندسی 

 کیمیا سازه رایكا
10320695006 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

1151 
آسمان تجهیز 

 خاورمیانه
14004276540 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
ای برق و افزارهسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10320168265 امواج ارتباط پردا 1152
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 10103400070 تكین ارتباط پویا 1153
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
و افزارهای برق سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

1154 
سرآمد پردازان نوین 

 تراشه امن
14006452103 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10320620603 پارس هما پرتو 1155
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
و  افزارهای برقسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

1156 
تجهیزات ارتباطی داده 

 ایمن گستر تدبیر
14005210673 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10320186583 دانش فرازان پردا نیک 1157
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10101915732 نگرش رایانه پویا 1158
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

1159 
مهندسی موج پرداز 

 بصیر
10103293090 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

1160 
برق و الكترونیک پرتو 

 صنعت
10101227700 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

1161 
طراحی نگار اندیشه 

 گان
10101873556 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 نتهرا
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

1162 
پویندگان دانش 
سیستمهای توان 

 افزای پاسارگاد
14005427907 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

1163 
توسعه راهكارهای فنی 

 دانا ترفند
14005012351 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14004420905 تراشه فناور ماد 1164
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

1165 
پیشرو فن آوران کارنو 

 جم
14005480644 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

1166 
نو اندیشان فن آوری 

 موج کوتاه
10103677431 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

۵۶۳
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1167 
سامانه های نوآوری 

 طات سیناارتبا
14005563226 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1168 
فناوری ارتباطات نوری 

 دانیال موج
14003737460 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

1169 
آپادانا خدمات گستران 

 قومس
10480126766 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10102168390 رایان رشد افزار 1170
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

1171 
مهندسی موج پردازان 

 البرز
10103920334 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10102970220 مبین آرا الكترونیک 1172
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10103349464 الكترونیک سپید افرا 1173
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/2/1399 

1174 
پارسا فن الكترونیک 

 نصیر
10320313178 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1175 
تک فام سازان طیف 

 نور
14004003922 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10101852936 باسط پژوه تهران 1176
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

1177 
گسترش کاربرد باریكه 

 الكترون
14005617470 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1178 
مهندسی تحقیقاتی 
 توان آوران سپاهان

10260506348 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 نیکوتوالكترونیک، لیزر و ف
12/5/1398 

 10320495120 سامانه صنعت طاها 1179
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10102939819 رشد صنعت نیرو 1180
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/2/1399 

 10101704295 مهندسی گویان افزار 1181
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320883775 الكا نیرو افزار 1182
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

1183 
مهندسی فناوری موج 

 پردازش نیكسو
10320524839 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

۵۶۴
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 10103250601 نوین طیف پرتو گستر 1184
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1185 
نوآوران رباتیک و 

 پزشكی سینا
14005056621 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10861513150 بصیر پردازش قشم 1186
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کالكترونیک، لیزر و فوتونی
12/5/1398 

1187 
مهندسی توان پژوهان 

 فناور پاسارگاد
10320779220 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1188 
آفرینش لوازم فنی 

 البرز
14004705038 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 ک، لیزر و فوتونیالكترونیک
1/10/1398 

1189 
ارتباطات پیشرو خاور 

 میانه
10103110018 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1190 
صنایع پویا الكترو 

 سامان نیرو
10102920738 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
رق و افزارهای بسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1191 
صنایع و فناوریهای 
پیشرفته ایرسا گستر 

 حسنا
14007711950 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1192 
فن آوران صنعت 

 ارتباطات
10102884046 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

1193 

مهندسی صنایع 
ارتباطی و فن آوری 

اطالعات رایان 
 الكترونیک فردا

10102852644 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10320728208 بسا فن آوران نصیر 1194
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14004467480 آباد فناور شریف 1195
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1196 
پژوهشگران 

الكترونیک خودرو 
 کامیاب

10103161727 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10320870934 پویش سام تک فرتاک 1197
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10102138860 فن آوری موج خاور 1198
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

۵۶۵
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1199 
فناوری پردازش نوین 

 پردیس
10102864218 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10102191725 پرتوتماس نوین 1200
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1201 
فناوری ارتباطات سیار 

 اشتاد پارس
10320410630 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

1202 
مبتكر  کارا فن پرداز
 مانا

10320279972 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1203 
صنایع سامانه های راه 

 دور
10102027002 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

1204 
سیستم و  طراحی

 اتوماسیون دورعلی
14005829558 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14005637923 تحرک فن آور رباتیک 1205
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10101399090 نمادپردا 1206
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10103276682 پویا فن آوران کوثر 1207
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10102629999 تباطات امیدنو آوران ار 1208
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10101941300 فراافرند 1209
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

1210 
ایمن گستر رامان 

 کیش
14002786393 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

1211 
مهندسی سازگان 

 ارتباط
10101847649 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

1212 
مهندسی سازگان 

 ویاارتباط پ
10260055523 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10102766480 کنترل فر آیند پاسارگاد 1213
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

1214 
مهندسی صنعت و 

 انش رهپویان افالکد
10320701217 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10102155429 آسیان الیت 1215
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

۵۶۶
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 10320458519 هموج صنعت کران 1216
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10102254876 پردازش گسترطیف 1217
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1218 
مهندسی رستافن 

 ارتباط
10101917198 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10103630418 رویال صنعت سامانه 1219
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1220 
مهندسی تحقیق و 

م ت صمیتوسعه ارتباطا
 رایانه

10102037746 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1221 
فن آوری ارتباطات 

 نوری امین
10320148116 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320665678 سامانه امواج سروش 1222
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10102751759 نیمه هادی سینا 1223
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10102509518 مایه افرازهوشمند ن 1224
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320440730 پارسیان آنزیم ایرانیان 1225
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

1226 
 کشت بافت گیاهان

 داروئی آسیا
10183003704 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

 10102825662 تک ژن زیست 1227
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

1228 
مهندسی پزشكی صبا 

 تجهیز سبالن
10320755494 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

1229 
صنایع زیست فناوری 

 کارا
10102928210 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 10102407450 رهروان سپهر اندیشه 1230
دانش بنیان 

 1ولیدی نوع ت
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/2/1399 

1231 
مهندسی موج بصیر 

 ایرانیان
10104076920 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14005506426 الفبای فناوری داتیس 1232
ن دانش بنیا

 1تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

۵۶۷
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 10320153344 راژان پرتو پارس 1233
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1234 
خدمات مهندسی فن 

آوری های طیف گستر 
 اطلس طاها

14005022190 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

1235 
مهندسی فناوران پرتو 

 کام آسیا
14004503637 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14003989166 زرویان تیسان سب 1236
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

1237 
مهندسی بسامد 
 الكترونیک پویا

14004684489 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10102748989 فاتحین صنعت شریف 1238
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10102917039 نصیر سیستم گستر 1239
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10103932062 طیف ارتباط جنوب 1240
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1241 
رهپویان علم و صنعت 

 آوا
10320337151 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320787301 امن پردازان سورنا 1242
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10104063143 نیكان توان پژوهان 1243
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1244 
بهینه پردازان ریز موج 

 صنعت
14003707870 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10102928832 لیوژن فارمد 1245
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

 10320733909 آرشام ماشین فرزام 1246
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14004200897 بهان کیمیا آنزیم 1247
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

 10320170851 زیست تخمیر 1248
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/3/1397 

1249 
پروتئین نو ترکیب 

 طاها
14004183885 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

۵۶۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005603886 زیست درمان ماهان 1250
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 و صنایع غذایی کشاورزی

2/10/1396 

1251 
فن آوران پزشكی 

 نوژن اکسیر
14006671161 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

1252 
زیست پاالیشگاه ریز 

 جلبک قشم
14004277764 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 ذاییکشاورزی و صنایع غ
24/6/1397 

 10320734840 زیست ژن راد 1253
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

1254 
توسعه فناوری و 

فرآورده های زیستی 
 بهداد ژنتیک

14007798705 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

 14003253766 زیست فناوران پردیس 1255
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

24/6/1397 

 14006875780 زیست رهاورد کارا 1256
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

1257 
سبز  توسعه فناوری

 تراژن
14005106965 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

1258 
طراحان صنعت پارسا 

 کیا
14007465864 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14007923564 آکام مدار آسان 1259
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14003910151 پایار انرژی گستر یكتا 1260
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

1261 
نیک گیاه شیمی دارو 

 آرکا
14008004112 

انش بنیان د
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

 14007766845 آریا تابان هوشمند 1262
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/2/1399 

1263 
صنایع نانو الكترونیک 

 آساک
14005779609 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14007553674 بهداد زیست آفاق 1264
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

 14005804900 فرا دارو فن آور مهر 1265
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

1266 
شبكه اشیاء هوشمند 

 انجیر
14007725029 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/2/1399 

۵۶۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1267 
نوآوران ارتباطات 

 سیمای امید
14008783433 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

1268 
توسعه پژوهان کاوش 

 سامانه
14008639216 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

1269 
خدمات تحقیقات آرین 

 گستر
10102864938 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 نتهرا
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

1270 
رادمان پژوه هوشمند 

 تهران
14006933029 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14007644886 نیک پایا کارن فارمد 1271
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

ری زیستی، فناو -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

1272 
صنایع زیست فناوران 

 نهاده کارا
14008053114 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 14008636188 صدا دید آب 1273
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 کک، لیزر و فوتونیالكترونی

1/10/1398 

 10320833164 مایا زیست فرآیند 1274
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

1275 
مهندسی ارتباطات داده 

 فرآور شرق
10103309388 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 یکر و فوتونالكترونیک، لیز
14/2/1398 

 14008194196 فناوری امواج بصیر 1276
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

1277 
پیشتازان صنعت فضا 

 پویان
10320633862 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 نیکفوتوالكترونیک، لیزر و 
12/5/1398 

1278 
ابتكار صنعت موج نیمه 

 هادی
14007352252 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 14005572536 یكتا طلوع توان 1279
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 یکنالكترونیک، لیزر و فوتو

1/10/1398 

 14008184421 نما موتور پیشران 1280
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

1281 
ایده کاران سه بعدی 

 شریف
14008161721 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

1282 
الكترونیک سازان فن 

 آریا
14008413164 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

1283 
فرهیختگان فرا موج 

 فائز
14005840033 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

۵۷۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004545340 افق توسعه تجهیز نصر 1284
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

1285 
مهندسی موج پژوه 

 البرز
10320346442 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14007682008 تكین موج 1286
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10320651821 پرگاس خودرو شریف 1287
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14005020432 و پارستسال نیر 1288
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

1289 
تجهیزات پیشرفته 
 الكترو اپتیک پارس

14005665638 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

1290 
دسی سپهر مهن

 پردازش هدف رهگیر
14006007017 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/2/1399 

 14008500090 هوشمند ارتباط شریف 1291
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

1292 
مهندسی ترا موج 

 پارس
14005156915 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14005107134 رنجبران لیان ماشین 1293
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

1294 
عت و تولید گروه صن

 نصیر گستر
10103857129 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

1295 
سامانه های هوشمند 

 کشاورزی والی
14007832479 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14007731809 فرا کنترل ایده پژوهان 1296
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14007745729 تحقیق و توسعه سیوان 1297
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

1298 
هوش و هنر 

 الكترونیک
14007627077 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

1299 
فن آوران فرابین ویرا 

 نگار
14007843284 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 14004654485 آسال لیزر ساخت 1300
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

۵۷۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007697955 فناوری و تدبیر هومان 1301
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 14007416269 موتور فردا صانع 1302
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

1303 
تجهیزات پزشكی و 
صنعتی تكوین فراز 

 مهر
14006712045 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 14004794061 نور آبی لیزر 1304
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14007205412 امن پردازان کارو 1305
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

1306 
طرح  مهندسی معراج

 یاران
10103069012 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

1307 
آرسین تابش نگاران 

 فناور
14007034543 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10320799574 موج پرداز رسا اندیشان 1308
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 14005282468 سامانه آزمای قائم 1309
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

1310 
مهندسی مهر آریس 

 وانات
10320159808 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10102329421 صنعت سامانه فردا 1311
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 14003428979 پویا تدبیر کارامد 1312
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 14007205826 طنین فناوران راشا 1313
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

1314 
بامداد ایده و فناوری 

 آراز
14007312410 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

1315 
پارس مكاترونیک 

 صنعت
10102805908 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14006243340 پایشگران جو باال 1316
ش بنیان دان

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

1317 
ایده پردازان ناظر اول 

 کیفیت
14004516180 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

۵۷۲
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 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006836308 پارس پالسما تابان 1318
ش بنیان دان

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

 10320326118 نورا موج شریف 1319
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

1320 
نوآوران سامانه های 

 روئین
14005799900 

ن دانش بنیا
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 14003495400 پارس رله هوشمند 1321
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

1322 
مهندسی پالسما فناور 

 جم
14005131109 

دانش بنیان 
 1نوع نوپا 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

1323 
شرکت فنی ومهندسی 

 طلوع اندیشه پیشرو
10320730360 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14006793403 نیلی گستر امید 1324
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

1325 
آینده رباتیک سبز 

 آرسام
14006526114 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14006896780 آرمان موج فناور 1326
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 14006828358 سپهر پژوهشگران ویرا 1327
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

1328 
فنی مهندسی رایان 

 آروین الگوریتم
14006526891 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

1329 
امید آفرینان مهندسی 

 آینده
14006683645 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14006384763 فناوریهای پیشرو مقداد 1330
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 14006092280 شبیه سازان آتیه نیک 1331
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 10320782915 توسعه سنجش دقیق 1332
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فزارهای برق و اسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

 14005902130 کیا الكترونیک فراز 1333
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

1334 
مدار سازان صبح 

 صادق
14006011760 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
برق و  افزارهایسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

۵۷۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1335 
آرین فناوران بومی 

 ساز
14006971750 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

1336 
مهندسی نوین کنترل 

 دقیق ربات پارس
10320509416 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و تسخ -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10320900107 فن آوران تدبیر ساعی 1337
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/12/1396 

 14005999176 پیشرو صنعت فراز آتیه 1338
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 پیشرفتهتجهیزات 

23/4/1397 

1339 
فناوران صنایع سپهر 

 امیرکبیر
14007350265 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

1340 
فرتاک امیران صنعت 

 فرا تولید
14006891218 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

1341 
فن آوران افق پاک 

 نیک
14007110868 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14006729260 فرامرز آب خاورمیانه 1342
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/3/1397 

 14005971619 آتین پردازش رایان پاد 1343
انش بنیان د

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

1344 
پردازشگران پترو 

 هوشمند
14007510065 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14007317020 بهیاب صنعت فهام 1345
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

ت و آالماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

1346 
توسعه فناوری فلز 

 پیشرو
14004782110 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10320901087 هسته فن آور نصیر 1347
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

1348 
ن آوری اطالعات ف

 دارینه رایانه
10320814793 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14003861621 اکسیر سازه رازی 1349
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 10320881598 ره جویان عرصه دانش 1350
نش بنیان دا

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

1351 
زیست فناور ویژن 

 فاطر
14005037720 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۵۷۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1352 
سامانه رونق فروش 

 رازق
14004512227 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14006557079 پایش زنگ دقیق 1353
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

1354 
طراحی و مهندسی 
 توربین تجهیز اوراسیا

14005661940 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 14006850768 سپید پژوهان پارس 1355
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/3/1397 

 14006008402 تگزو پد پارسیان کیش 1356
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

1357 
مهندسی نام آوران 

 هوشمند نواندیش تک
14005486790 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

1358 
نانو مهندسی سطح 

 ژیكان
14006486548 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 14005056125 فن کاوان آرال 1359
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

 10320888858 آدریان فلزات شریف 1360
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

1361 
دفتر طراحی سامانه 
های قوای محرکه 

 فرزانگان
14006445101 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

1362 
طیف سنج تجهیز 

 پیشرفته
14006373067 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
6/3/1396 

1363 
ریز سامانه های سبز 

 آینده
14005603871 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 ونیکتالكترونیک، لیزر و فو
6/3/1396 

 10102636553 فراسنجش صبا 1364
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14005978497 اندیشگامان سینا اترس 1365
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

31/4/1396 

1366 
کارخانجات سازه 
 صنعت اسمعیلی

10187000089 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

1367 
تجارت الكترونیک 

 کاریز
14005354521 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/5/1395 

 14006692750 پترو انرژی شریف 1368
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

۵۷۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1369 
مطالعاتی تولیدی نانو 

 پودر توس
14004146200 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 14006301268 پرتو تجهیز بعثت 1370
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

31/4/1396 

1371 
توسعه فناوری صنعتی 

 دنا
14004644039 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

1372 
مهندسی فن آوری 

 پیشران صنعت مدرس
10102837620 

دانش بنیان 
 1نوع نوپا 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14006166535 فناوران نفت رهام 1373
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

1374 
آرمان سازندگی اندیشه 

 های کالن
10380097421 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

19/3/1397 

 14006410253 پرتو افزار نوید آسا 1375
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/11/1395 

1376 
آزمون پیشرفته فرا 

 صوت پارسیان
10320575720 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10320328008 کنترل فرایند امیر کبیر 1377
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 10320413613 آذین صنعت فراسو 1378
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

1379 
مهندسی عصر صنعت 

 اعال
14004428594 

ش بنیان دان
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

1380 
نانو فناوری الیه نشان 

 سطح
14006715870 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14006313756 بلور آزمای سنجش نور 1381
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و شینما -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

1382 
نانو حسگرهای 
 هوشمند لوتوس

14008365747 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

1383 
فنی و مهندسی برآیند 

 دانش و صنعت
14008390556 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 یشرفتهتجهیزات پ
12/5/1398 

1384 
مهندسی و ابزار دقیق 

 رایا انرژی
14008502000 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

1385 
ناموران قرن پانزدهم 

 خورشیدی
14006292263 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۵۷۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1386 
سامانه های پیش 

 رانش فاطر
14008493750 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

1387 
برازمان رویشگران 

 صنعت
14004662114 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

1388 
توسعه محصول کیا 

 صنعت شریف
14008392596 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10320856550 طلوع جاویدان امید 1389
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14007797172 نوین ایده سبز حیات 1390
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10320729534 آتی کاوش سیستم 1391
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14004592846 پادتن ژن فناور 1392
انش بنیان د

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 14006583313 نرگس داروی آریا 1393
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-)سنتتیک ،گیاهیدرمان 
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

1394 
مدیریت پروژه های 
 ریخته گری دقیق البرز

14008037482 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

1395 
مهندسی طراحان 

 نفتون آریا
10102783448 

دانش بنیان 
 1 نوپا نوع

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

1396 
زیست فن صنعت 

 ایرانیان
10103079644 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

1397 
نشانی سرزمین 

 هیچستان
14007692021 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای باطات و نرمارت

 ایرایانه
26/8/1397 

۵۷۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007285423 ایماژ رایور 1398
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1399 
توسعه راهكارهای 

 هوشمند کارو
14007283607 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
و  فناوری اطالعات -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

1400 
ستاره کاروان کش 

 ویرا
14007012960 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14007668310 همراه زندگی سالمت 1401
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

العات و فناوری اط -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007233467 هوش جامع فناور 1402
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1403 
پردازنده ی هفت 

 ستاره پاسارگاد
14007790045 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

1404 
نوین پردازش 
 اطالعات پروانه

14007097674 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14007649063 بینش مجازی کاشانه 1405
دانش بنیان 

 1 نوپا نوع
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1406 
پردازشگران اطالعات 
 رایانه ای سرزمین آریا

14004926974 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14007820546 نرم افزار گستر زعفران 1407
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1408 
توسعه فناوری آریا 

 کاوش
14006992405 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۵۷۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006909950 یرلوتوس طب فراگ 1409
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

1410 
توسعه فن آوری 
 اطالعات چیستا

14004290090 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 10320722980 ژن سوب ارتباطاتوی 1411
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007609110 الفبای نگاه نوین 1412
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

1413 
پیک نرم افزار گستر 

 محله
10103478313 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14006878560 فناوران اورتا رایانه 1414
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1415 
خدمات هوشمند ایده 
 طالیی هاتف معاصر

14006438570 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14006711082 چالشگران ادراک ناب 1416
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
ارهای افزارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

1417 
پیشرو فناوران هوشمند 

 روش
14006506460 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14007853352 رایا نوید سامانه 1418
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای و نرمارتباطات 

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007365912 اطلس ارتباط رامان 1419
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

۵۷۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1420 
ایده گستر داده کسب 

 و کار شهر
14006918326 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

1421 
توسعه فناوریهای آینده 

 ساز و اثرگذار
14006598880 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14007415876 پیام رسان امن نیستان 1422
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

1423 
مهر اندیش رایانه 

 پارس
14006790639 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14007298416 رایان پردازش توسكا 1424
دانش بنیان 

 1پا نوع نو
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007803423 پیشروان شهر هوشمند 1425
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

1426 
فرهنگی هنری ناطور 

 هنر ارقام
14007925361 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

1427 
هورخش آسمان 

 پارسی
14008183133 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

1428 
داده پژوهان هوشمند 

 ماننیک پی
14008022255 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

1429 
رویای سبز نرم 
 افزارهای آینده

14006575860 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 14007555199 رنا آداک آیریاو 1430
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

۵۸۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1431 
مهندسین داده پردازان 

 راستین رابین
14007956176 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14006928831 سایا ارتباط یگانه افزار 1432
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

1433 
آرمان فناوری هوشمند 

 آریا
14007235186 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ارهای افزارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14007892252 رایانه افزار کارآمد 1434
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007063337 هوش تجاری بینا 1435
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007944661 هوش ماندگار شایا 1436
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007756095 نوید ساختار بهینه 1437
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای رمارتباطات و ن
 ایرایانه

13/11/1397 

 14005949251 داده گستر آدینه 1438
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007678412 دانش پروران امیر کبیر 1439
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ات و نرمارتباط

 ایرایانه
14/2/1398 

1440 
توسعه راهكار نوین 

 جویش
14007293300 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14006042940 صدرا سیستم هوشمند 1441
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

و فناوری اطالعات  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

۵۸۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1442 
ارتباط گستر فراگیر 

 مكاتبه
14006617991 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

1443 
هوشمند ره کاوان 

 آیریک
14008657095 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10320540226 اندیشه ساخت آرسین 1444
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

 10102552324 دلتا گل بال 1445
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

اوری اطالعات و فن -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

1446 
ارتباطات هوشمند 

 چكاوک
14007079170 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14007737901 دانش و فناوری بامداد 1447
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 انتهر

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

1448 
پیشرو افزار و تحلیل 

 داده کارسازگان
14003929893 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

1449 
توسعه فناوری 

 هوشمند دیدستان
14007113915 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

1450 
توسعه یكپارچه 
 تراکنش کارور

14007837887 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

1451 
 یلهوشمند سازی تحل

 داده ها
14007624630 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14008715944 نما دیجیتال 1452
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

۵۸۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1453 
ی واحد رایانش ابر

 هزاردستان
14008261158 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10980149378 رسانا شكوه کویر 1454
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

 14007902530 حسان گستران همیانا 1455
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

1456 
توسعه فناوری های نو 

 ظهور فرتاک
14007549506 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1457 
پیشتازان هوشمند 

 ابری پارسا
14008126975 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14005820374 نارون یكتا ویدا 1458
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 اییانهرا
12/5/1398 

1459 
فرهنگی فرایاد عصر 

 دانش
14008544866 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

1460 
گروه ایده سازان 

 فناوری ویستا
14007865101 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای و نرم ارتباطات
 ایرایانه

1/10/1398 

1461 
نوآوریهای هوشمند 

 تریتا
14008375722 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14004271243 طراح وب نسیم 1462
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ات و نرمارتباط

 ایرایانه
12/5/1398 

 14007651115 فین و تک پارس 1463
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

۵۸۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1464 
خدمات مهندسی رایانه 

 ای میثاق رعد آفرین
14006140906 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
ری اطالعات و فناو -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

1465 
هوش افزار راهبر 

 آریامن
14008111144 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

1466 
هوشمند گستر هوتن 

 پارس
14007891587 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 انتهر
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14008299260 توسعه فناوری دینگ 1467
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14007548850 نگین پردازش فردا 1468
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 رانته

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

1469 
گروه توسعه فناوری 
های هوشمند کیان 

 ایرانیان
14007692060 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14005995168 مقاوم المان سازان 1470
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

1471 
سیستم های داده 

 محور بینا
14007808485 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320603265 نت تجارت اهورا 1472
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14008227480 رایانش ابری آوید 1473
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

1474 
پردازشگران اطالعات 

 پرناک
14007379997 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

۵۸۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1475 
توسعه تجارت هوشمند 

 ماد
14007703786 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

1476 
ست سامانه مد زی

 پیشرو
10320684091 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

1477 
فرآورده های زیست 

 فناوری رستا
14005755908 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

و فرآورده های دارو  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14003924700 تخشا دارو بهان 1478
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 فت و بیوتكنولوژی(با

12/5/1398 

 14005366074 زیست گستر آواالن 1479
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

1480 
نانو فن آوری دانش 

 دوا گستر
14007093438 

بنیان  دانش
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14008260050 سروش مانا فارمد 1481
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-تیک ،گیاهیدرمان )سنت
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

۵۸۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005846609 آراسل زیست دارو 1482
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 14004218090 ویساآرنا ژن آ 1483
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 14008567133 نفس زیست فارمد 1484
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
زه تشخیص و پیشرفته حو

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

1485 
پردیس ژن فناوری 

 سیرجان
14006098860 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 (بافت و بیوتكنولوژی

1/10/1398 

 14004891008 خود پایش اندیشه سینا 1486
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

1487 
گروه تحقیقات صنعت 

 شیمی هیوا
10320859914 

دانش بنیان 
 1ا نوع نوپ

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

 14004125588 هوم ایمن زیست فناور 1488
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-یاهیدرمان )سنتتیک ،گ
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

۵۸۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006318560 تولیدی نورا ژن پیشرو 1489
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14004061056 خته البرزپایا فن یا 1490
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14007413684 نانو تریتا کیان 1491
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
ته حوزه تشخیص و پیشرف

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

1492 
فرا نو زیست رسانش 

 ایلیا
14005067627 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 نولوژی(بافت و بیوتك

26/8/1397 

 14004685821 رادین زیست فناور 1493
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

 14007414189 راد بهین دانش 1494
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

1495 
نویان پژوهان زیست 

 دارو
14004532304 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
سلولی و مهندسی  طبیعی

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

۵۸۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1496 
فرآورده های زیست 

 پلیمری آتین
10102963802 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10320763917 رستاک ژن 1497
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14004615167 پروتئین فناور پژوه 1498
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
 خیص وپیشرفته حوزه تش

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14007115784 رهیافت نو فاران دارو 1499
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

1500 
تحقیق و توسعه دایا 

 دارو
14006587053 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

 14005750960 پرسیس ژن پار 1501
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

ارو و فرآورده های د -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

 14004572720 پارس هیوا دارو 1502
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 سیطبیعی سلولی و مهند

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

۵۸۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1503 
فن آوران بافت و ژن 

 پاسارگاد
14006343521 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 14003979385 برنا کیان رستا 1504
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

 14004249952 دارو درمان برنا 1505
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-)سنتتیک ،گیاهی درمان
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

1506 
پیشگامان پژوهش 

 حكمت
14003802283 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

1507 
فناوری همراه فراز 

 پردازان
14008327054 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

 14004394767 آراز طیف پالسما 1508
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

1/10/1398 

 14008951221 نیوسادآتیه فن آور  1509
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/1/1399 

1510 
توسعه علمی آموزشی 

 عدالت محور آالء
14007893686 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14004839483 روی خط مدیا 1511
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

۵۸۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008419102 نوآوران آوید پژوه امید 1512
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14008161800 گیتی افزار ویرا آکام 1513
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 10100892276 پارال صنایع 1514
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/1/1399 

 14008423967 ارتباطات خالق ترنگ 1515
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

1516 
چابک سازان فناوری 

 اطالعات
14007811561 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایانهرای

13/2/1399 

 14005641918 فناوری نانو دارو البرز 1517
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

 14006843897 آتین آتیه اندیش 1518
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14006567964 ستاره امید سالمت 1519
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/11/1398 

1520 
نوآوران پایش آنی 

 سالمت
14007074240 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
سایل، ملزومات و و -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

1521 
سیستم های پزشكی و 

آزمایشگاهی مرسا 
 طب تجهیز

14006753779 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

2/10/1396 

 14003847613 طنین پرداز پاسارگاد 1522
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مات و وسایل، ملزو -05
 تجهیزات پزشكی

19/3/1397 

 10102429179 دانش امروزجهان نوین 1523
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

26/8/1397 

۵۹۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1524 
سامانه های نوین 

آزمایشگاهی و پزشكی 
 سوگند

14006165568 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 پزشكی تجهیزات

25/6/1396 

1525 
ریزتراشه نوین ساختار 

 خزر
14005812158 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
25/6/1396 

 14005016661 اوشیدا نوین دارو 1526
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-یاهیدرمان )سنتتیک ،گ
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

 14006969729 پادزا پادتن پژوه 1527
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

 10104072945 سنابل دارو 1528
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

 14008380148 سرو هانا پارسیان 1529
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
های افزارارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/1/1399 

1530 
نقشه پردازان ارتباطات 

 نوین
14008378364 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

 14006539559 پردیس الكترو سالمت 1531
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 پزشكیتجهیزات 

19/3/1397 

 14007439980 آینده مغز 1532
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

26/8/1397 

1533 
فن آوری 

تصویربرداری متین 
 بهین نگاره

14007122864 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

1534 
فناوری توسعه 

 هوشمند میكائیل
14003691846 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

۵۹۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005366152 زیست تجهیز یوتاب 1535
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

14/2/1398 

 14004657380 ساج مكان محوران 1536
یان دانش بن

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1537 
گروه تحلیلگران ایمن 

 تاو
14007621198 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14006735879 توسعه ارتباطات راشا 1538
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

1539 
معمار داده پرداز 

 هوشمند تیبا
14003719347 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

1540 
مند سامانه های هوش
 یكان دانش

14006705516 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

1541 
شیوه نرم افزار گستر 

 آسیا
14006138250 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14007328537 بازی گستران دریک 1542
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 10320522797 فرا دید ارتباط فاوا 1543
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 14004121829 ویرا افزار آدان 1544
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 14005085073 توسعه ارتباطات گره 1545
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14006566716 پایوران مه داده پویش 1546
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

۵۹۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006522602 رسانه گستر فرا کاو 1547
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/12/1396 

 10320354601 پارس پرداز سرآمد 1548
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 14007249258 فرایند مدار پیشرو 1549
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 14005769199 تحلیل افزار طوبی تک 1550
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/12/1396 

1551 
توسعه فن آوران 
 اطالعات هرمس

14007101090 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007582945 سرمایه گستر هرمس 1552
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

 14006969028 آزمایشگاه بیت بان 1553
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

1554 
فنی و مهندسی 

مكانیک همراه آریا 
 توسن

14007066914 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

1555 
حامیان ماندگار فرتاک 

 روشن
14006170310 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
ناوری اطالعات و ف -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14006720850 ایده نگار هوش نو 1556
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 14005524290 تارا ترابر نت 1557
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

اوری اطالعات و فن -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

۵۹۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1558 
فناوران اطالعات 

 سخن
14006909702 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1559 
فناوران شبكه ورز 

 پارسا
14006525546 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 رانته
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

1560 
توسعه راه نشر 

 الكترونیک
14005532479 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14007073137 نسیم ارتباط آینده 1561
دانش بنیان 

 1نوع  نوپا
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

1562 
رایانش ابری یكتا 

 شیوه
14007302547 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14005137955 سیستم گستر چیستا 1563
 دانش بنیان

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

1564 
نوآوران هوشمند 

 فرتاک
14007509341 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14006253247 درایه پرداز نیروان 1565
بنیان  دانش

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
18/10/1395 

1566 
اندیشه پرداز پارس 

 پویا
14006427064 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14006902193 عامر اندیش هوشمند 1567
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

 14003834859 پویش فناوران آرون 1568
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

۵۹۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1569 
گنج آفرینان تابان 

 آینده
14006843980 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10103789658 سبحان پایاپند 1570
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

 14004252100 سرزمین شاتل 1571
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

1572 
پویش گران نیک 

 دانشگر
14005682989 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

1573 
آفرینش کتاب 

 فیروزان الكترونیک
14005239778 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

1574 
رهیافت هوشمند 

 آریابان
14006088772 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

1575 
سعه گر آسمان دژ تو

 شریف
14006542300 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1576 
نوین ارتباط همراه 

 تیراژه
14006541119 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 14006560058 توسعه آرمان نفیس 1577
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

1578 
ایده های نرم افزاری 

 پندار نو
14005549032 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

6/3/1396 

 14005622238 راهكار آینده زمین 1579
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
20/9/1395 

۵۹۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14003891040 وزین فن آوری ایمن 1580
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 اینهرایا
20/9/1395 

1581 
تحلیل و تصویر داده 

 شمارا
14005814656 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

20/9/1395 

 14004588490 فن آور کهكشان دانا 1582
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
ارهای افزارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

 14006134369 ویژن فن افزار توسعه 1583
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

 14005707415 ابر افراز شریف 1584
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
رهای افزاارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

1585 
پردیس سرگرمی 

 پاییزان
14006267946 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1586 
راه کارهای سالمتی 

 پدیدار
14005872024 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ت و نرمارتباطا
 ایرایانه

21/12/1395 

 14006898759 هوبر آریا تک 1587
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

1588 
فرهنگی و هنری باران 

 رویا بنیان
14007104570 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
ت و فناوری اطالعا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 14004061679 اطلس پرتو آسیا 1589
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

1590 
توسعه راهكارهای 

 هوشمند امین
14006050372 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
ری اطالعات و فناو -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

۵۹۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1591 
توسعه فناوری فردای 

 ژاو
14006656946 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1592 
الگوریتمهای هوشمند 

 رایابین پارس
14003195128 

دانش بنیان 
 1نوع  نوپا

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

1593 
گروه توسعه سیستم 

 نابت
14006129451 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1594 
پردازش داده ویراست 

 یار
14006833305 

ش بنیان دان
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

 14006617900 سنجش مهارت پایا 1595
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

1596 
کالن داده شهر 

 فناوران
14005778095 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

1597 
مهبانگ فن آوری 

 های پارس
14006289892 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1598 
ارتباط گستر حامی 

 فتمسا
14004912640 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1599 
فناوران هویت 
 الكترونیكی امن

14006592448 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

1600 
یختگان خرد فره

 بهشتی
14006638286 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 14005529675 آکو داده سامان 1601
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

۵۹۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1602 
اوران سالمت و فن

 درمان شریف
14006743190 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1603 
پیشتازان امن کاوی 

 عماد
14006370288 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1604 
موسیقی فردای 
 ایرانیان پیشرو

14006227306 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

1605 
مجازی کده نامی 

 اقتدار
14004863137 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

های افزارارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1606 
ایده پردازان دانش 

 عصر نو
14004830618 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 14006932543 نویسا داده پاسارگاد 1607
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای نرمارتباطات و 

 ایرایانه
25/6/1396 

1608 
آوای شاهكار تجارت 

 آریا
14006096946 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1609 
فرهنگی هنری 
 پیشگامان هنر یارا

14005076897 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

العات و فناوری اط -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

 14004613792 موج حامی رسانه 1610
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

1611 
توسعه دانش و فناوری 

 ایلیا
10320458046 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
اد پیشرفته و مو -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14007970184 الكترو کیمیا بسپار 1612
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

۵۹۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1613 
پردیس آرتان تک 

 دایان
14004833513 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1614 
فناوری سروین رایانه 

 ایرانیان
10320835814 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

 14004153600 پایا هوشمند رصد 1615
دانش بنیان 

 1وع نوپا ن
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

1616 
ساختارهای نوین 

 اطالع رسانی اساطیر
14006521903 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

1617 
پردازش گران داده 

ن های کالن کیا
 پژواک

14006505342 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

1618 
پیشرو ایده زیست 

 تخلیص
14007776134 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10320833145 پاال توس پترو 1619
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

1620 
مهندسی طرح و 
 توسعه پردیس افق

14008246227 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14007870627 آریا مغناطیس آرا 1621
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

 14005471640 پیشرو سرامیک مهر 1622
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

1623 
تولید مواد دارویی 

 اردیبهشت
14008267552 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

۵۹۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1624 
مهندسی وساخت 
 تجهیزات سیماموج

10102528763 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 ای شیمیاییهفناوری
14/2/1398 

1625 
پترو پاالیش نفت 

 افشار
14007633350 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

1626 
پیشگامان نانو 
 تكنولوژی پارس

14007893652 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
بتنی بر محصوالت م

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

1627 
مهار انرژی های 

 راهبردی توسعه یافته
14007038148 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

1628 
فرآوری پرشیان معدن 

 یاسمن
10320829773 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10101239118 خاک رنگبر 1629
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

 14003112950 زیست اندیشان افالک 1630
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

واد پیشرفته و م -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14007379296 پدیده زیستی نانو 1631
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 14008164019 مواد پیشرفته شریف 1632
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

1633 
صنعت و تجارت فن 

 آوران راسخون
14004571067 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

 14007386319 اطلس پوشش محافظ 1634
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

۶۰۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008660663 مارال پوشش نانو 1635
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 14005860826 آریا افق فیار 1636
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 رانته

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

1637 
مهندسی آترین فرایند 

 مهان
14004708580 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

1638 
نانو مواد گستران 

 پارس
14006156716 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14007230300 الماس تک آریا البرز 1639
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 14007381070 رنگین الک پایا 1640
ن دانش بنیا
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14008525849 آشا مواد پیشرفته آریا 1641
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

1642 
نوین فن سنجش 

 آویسا
14006736261 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

 14006483735 پاد فارمد شیمی 1643
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14006605980 کیان فام خاورمیانه 1644
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

1645 
طراحی و مهندسی 

 بدیع پترو
14006438357 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

۶۰۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006045499 مهام تجهیزات پارال 1646
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14005906343 امیر بسپار رایا گستر 1647
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14005906115 مالمان صنعت سیست 1648
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

1649 
تک تازان نانو فن 

 آوری مانا
14006019693 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

1650 
فناوری های  توسعه

 پیشرفته آپرین
14006697132 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

 14005765843 سازه کامپوزیت کاوه 1651
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14005016127 تراوا گستر آریا 1652
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14005910718 نانو پاد شریف 1653
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

1654 
رادمان تجهیز درمان 

 پارس
14006727384 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 14006667008 دانش بتن امیرکبیر 1655
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

1656 
نانو زیست ساختار 

 سنج زیما
14005834280 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

۶۰۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006373694 اترک بسپار فن 1657
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 یاییهای شیمفناوری
19/12/1396 

1658 
فضا سرام صنعت 

 فناوران
14007094920 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

1659 
فناوری انرژی طاق 

 مینا
14006487116 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییوریفنا

19/12/1396 

 14007142941 پلیمر ساختار هوشمند 1660
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

 10320844117 آک پاد پلیمر 1661
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییاوریفن
2/10/1396 

1662 
پلیمر شیمی منطقه 

 آزاد ارس
14005264247 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 14006751019 بسپار چسب صدرا 1663
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
ی بر محصوالت مبتن

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14007078302 کیان اکسیر ماهان 1664
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 10103124508 فرا نگر زر فام 1665
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

ی بر محصوالت مبتن
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10320853315 ترنگ الوان کیمیا 1666
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14005348193 آداک صنعت پلیمر 1667
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

مبتنی بر محصوالت 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

۶۰۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1668 
صنایع رنگ و رزین 

 طیف سایپا
10101821250 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/3/1397 

1669 
فن آوری ژاو اندیش 

 پویا
14006025996 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
اد پیشرفته و مو -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10102354440 گوهر رزین تابان 1670
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

1671 
مهندسی و تولیدی ورا 

 فن
10101984130 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 انتهر
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

1672 
مهندسی سپهر آمیزه 

 رازی
10320520571 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10101221860 راک شیمی 1673
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10103948540 شیلر فرآیند پارس 1674
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10320308051 تامین نانو ساختار آویژه 1675
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10102241558 کیمیا شیمی سهند 1676
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

1677 
فنی مهندسی زر فراور 

 خاورمیانه
10320782710 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14005518251 حافظ وارش 1678
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

۶۰۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320182594 فن آور آمیزه پیشرفته 1679
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10320619489 پاال فرآیند راستین 1680
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10101856925 دهابداع گران پدی 1681
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

1682 
توسعه ارتباطات 

 اقتصادی ایلیا
10103659702 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1683 
وکالی بین المللی 

 بیان امروز
10103727060 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1684 
مدیریت دانش محور 
پروژه های اقتصادی 

 اندیشه پویا
10320279005 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1685 
پارسیان کسب و کار 

 هم محله
14004911158 

دانش بنیان 
 2نوع  تولیدی

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1686 
راصد توسعه فن آوری 

 های پیشرفته
14004463224 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1687 

صندوق پژوهش و 
فناوری غیردولتی 

توسعه همكاری های 
بین المللی فناورانه 

 ایرانیان

14006715409 
ان دانش بنی

 2تولیدی نوع 
 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1688 
سامانه های رهگیری 
 یكپارچه راهبر سریر

10320903663 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1689 
شتابدهنده ستارگان 

 فارابی
14006497300 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازییخدمات تجار -08 تهران

1690 
نوین پژوهان دانش 

 راستین
14005537100 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 23/4/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1691 
توسعه کسب و کار 

 سرآمد الماس
14005119559 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1692 
مجتمع پارس سامانه 

 انش پویاهای د
10320868483 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۰۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1693 
گروه ماندگار نیک 

 آوای ایرانیان
14006308089 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1694 
توسعه پردازان نادین 

 ویژن
14005077197 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10101893194 شهاب تسمه آسیا 1695
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10102272990 گروه پادجامه عصر 1696
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

والت مبتنی بر محص
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

 10320410454 نانو بسپار آیتک 1697
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10101357996 پتونیا 1698
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

تنی بر محصوالت مب
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10320156936 پدیده شیمی جم 1699
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 14003706295 گروه پات روشان نیكتا 1700
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

1701 
توسعه افق نانو فناوری 

 توانا
14005444825 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1702 
توسعه کسب و کار 
رایمندان رشد افزا 

 نوین
14005946170 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 یسازخدمات تجاری -08 تهران

1703 
مطالعات انرژی 

 سبحان
10104041620 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10102756910 درسا صنعت تهران 1704
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1705 

صندوق پژوهش 
وفناوری غیر دولتی 

ت توسعه صادرا
 وفناوری شریف

10320464505 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۰۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1706 
نگاشت انرژی و 
 فناوری امیرکبیر

10320578533 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1707 
مهندسی اندیشه 

 پردازان آوین
14006534670 

دانش بنیان 
 2ولیدی نوع ت

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1708 
راهبر تجارت هوشمند 

 هیراد
14005684237 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1709 
شیمیائی پاک کوشش 

 کار
10102027834 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

بر  محصوالت مبتنی
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10102692314 کاریا پلیمر 1710
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/12/1396 

1711 

صندوق حمایت از 
توسعه پژوهش و 
فناوری در بخش 

 کشاورزی

14007021829 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 نتهرا

1712 
توسعه فناوری 

 دیباگران خاورمیانه
14006591962 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14005932607 فرآیند بنیان معماری 1713
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10861387284 وهان علوم نوژرفاپژ 1714
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1715 
گروه پیشگامان 
 کارآفرینی کارن

14007722556 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1716 
مدیریت صادرات 

 هوشمند کاران دانش
14003902786 

دانش بنیان 
 2ولیدی نوع ت

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1717 
پیشگامان امین 
 سرمایه پاسارگاد

10320777233 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1718 
هادی اندیشه توسعه 

 فناور
14004970095 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1719 
مطالعات راهبردی 

 سپینود شرق
10103117126 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1720 
ارزیابان فناوری های 

 ظهور امیر کبیر
14004857972 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۰۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007226085 فیدار بسپار ارک 1721
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10100537576 تحلیلگران فناور 1722
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1723 
اعتبار سنجی ارزش 

 آفرین اعتماد
14007757102 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 ازیسخدمات تجاری -08 تهران

1724 
رهپویان دانش و فن 

 آوری فرا
10320460330 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14008118252 حساب یاری امین ملل 1725
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1726 
صندوق پژوهشی و 
فناوری غیردولتی 

 وسعه فناوری ایرانیانت
10186500957 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1727 
صندوق پژوهش 

وفناوری پرشین داروی 
 البرز

14000108960 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1728 
ستارگان زیست و 

 سالمت آوند
14007487768 

انش بنیان د
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10320381919 پشتیبان پرواز پارس 1729
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1730 
بازرگانی بین المللی 

تجارت پیشه فر پویان 
 آریا زمین

10630167887 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1731 
صندوق توسعه فناوری 

 های نوین
10103549851 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1732 
صندوق پژوهش و 

فناوری توسعه صادرات 
 و تبادل فناوری

14006485590 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14005854430 اندیشه سیمرغ یاس 1733
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1734 
توسعه مهندسی الماس 

 واره دانش
14005533826 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1735 
مشاور سرمایه گذاری 

 آرمان آتی
10320484352 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 23/1/1399 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۰۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007894503 هنام فارمد 1736
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/2/1399 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1737 
کار آفرینی و فن آوری 

 ایران کفا
10100900990 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 ازیسخدمات تجاری -08 تهران

1738 
پارک علم و فناوری 

 ایرانیان دانا
14007307940 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1739 
اندیشكده صنعت 

 وفناوری
10100568211 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10103968889 راهبر سیستم دانش 1740
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1741 
مهد تجارت گستران 

 عطار
10320879421 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1742 
آوای بازی سازان 

 پردیس
14005619584 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 ازیسخدمات تجاری -08 تهران

1743 
خدمات توسعه فناوری 

 تا بازار ایرانیان
14000294414 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10320447513 آباد صنعت گیوا 1744
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1745 
خدمات فناوری تكچی 

 شرق
14004405271 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1746 
توسعه کسب و کار 

 فناوری اعتماد
14004326923 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1747 
توسعه کارآفرینی 

 بهمن
14004700510 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیتجاری خدمات -08 تهران

1748 
مدیریت فناوری 
 بومرنگ هم آرا

14004956695 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14005524252 سفیر نوآوران امید 1749
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1750 
مشاور سرمایه گذاری 

 ایده نوآفرین تکفراز 
14007219634 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1751 
صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی 

 سالمت تهران
14000294243 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1752 
گروه گسترش نوآوری 

 دیموند
14004546773 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۰۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1753 
رشد سرمایه انسانی 

 ایرانیان
14005029728 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14005497840 میزان گستران شریف 1754
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14003190522 آتی کامپوزیت ایرانیان 1755
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

1756 
کارخانه ریخته گری 

وپژوهشی فرومولیبدن 
 فروآلیاژآریا

10187500418 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  مواد پیشرفته -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

1757 
طراحی و ساخت 

قطعات و ماشین آالت 
 صنایع پتروشیمی

10101504784 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

1758 
مهندسی آسیا بسپار 

 گستر
10102036082 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10260572652 نانو تار پاک 1759
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14003826005 واال تمیم رایا 1760
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 10102313168 کیمیا سرام زرین 1761
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 14005531351 توسعه پترو داده پارسه 1762
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1763 
مهندسین مشاور 

صنایع وسائط نقلیه 
 خودرو ایران

10100950876 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1764 
صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی 
 تجهیزات پزشكی

14002076132 
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۱۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1765 
راهبرد هوشمند 
مدیریت ثروت 

 ستارگان
14007074180 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1766 
بین الملل رایان توسعه 

 پایا
14005676477 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیاریخدمات تج -08 تهران

 14006901310 سیمای خالق آیریک 1767
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10320362530 دانش بازار سام 1768
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10102387028 سیل صنعت رگا 1769
دانش بنیان 

 2دی نوع تولی
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 10100525983 مهندسان مشاور سازه 1770
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1771 
مهندسی بسپار گستر 

 آریا
10103767150 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

1772 
مهندسی بازرگانی 
 پدیده شمس ایرانیان

10320146211 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 14006438908 م کیشسازه فرنا 1773
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10101772753 اورند پیشرو 1774
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10101460306 هنگارسعی 1775
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10100976526 شیمیایی سلیس 1776
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

۶۱۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14003915215 رتک ستاره پارس فرآو 1777
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

1778 
پدیده پایدار صنعت 

 ساختمان
10320901716 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14006616587 رآمد استیل ایرانیانس 1779
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10195010626 تحقیق گستران احسان 1780
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10320645153 پویا طب زکریا 1781
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10103812280 پترو فرایند دلتا 1782
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

 10260469605 آژینه ابزار پارس 1783
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

1784 
تولیدی قطعات 
 الستیكی تهران

10100595909 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 ی شیمیاییهافناوری

23/1/1399 

 14007481665 اکسیر دانش آبادیس 1785
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

1786 
صنایع شیمیایی شاد 

 رنگ کاال
10103699052 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

تنی بر محصوالت مب
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14003849708 پلیمر پیشرفته دانا 1787
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

۶۱۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1788 
نوآوران فناوری 
 سالمت آرمان

14004642951 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
رفته و مواد پیش -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 14004656508 سرآمدان اندیشه آوینا 1789
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10102894887 گسترش فرآیند شریف 1790
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

1791 
توسعه سالمت نانو 

 بنیان
14003597368 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10102982002 خاتم پلیمر 1792
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 نتهرا
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10860139534 سیماب رزین 1793
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10103919570 مداد دنیای فردا 1794
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

1795 
پلیمرهای مهندسی 

پیشرفته آرسام پالست 
 راز

14005116594 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

1796 
ناموران پژوهش و 

 توسعه
10103694174 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10100046451 پویا پلیمر تهران 1797
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

1798 
صنعت ذوب و نسوز 

 انایرانی
14004390189 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

۶۱۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102650713 سیاالت حفاری پارس 1799
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

1800 
 اد شیمیاییتولیدی مو

نانو شیمی نوین 
 ایرانیان

14006121984 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10102837099 صنعتی دوده فام 1801
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 اییهای شیمیفناوری

26/8/1397 

 10102757526 مهندسی دژ آب سنگ 1802
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 14004488418 تجهیز گستر شریف 1803
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 یمیاییهای شفناوری

14/2/1398 

 10320315788 آرمان گستران وترا 1804
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10320750164 بسپار سازان ایرانیان 1805
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییوریفنا

14/2/1398 

 10320832130 فارمد پلیمر رایان 1806
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10320590160 شریف نانو پارس 1807
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10101026823 میكرونرم افزار 1808
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

1809 
مهندسی نیرومند پلیمر 

 پارس
10320706853 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

ت مبتنی بر محصوال
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

۶۱۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103605271 رهیاب صنعت البرز 1810
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10102413981 طلیعه طب توحید 1811
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10103866750 صنایع آتش بس پارس 1812
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10103257914 آریا شیمی رایكا 1813
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1814 
مهندسین شیمیایی و 
رنگ سازی نیلی فام 

 ری
10102338940 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1815 
فرهنگی هنری عصر 

 رسانه پویا
10320712362 

دانش بنیان 
 2لیدی نوع تو

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14004573639 تعالی پروژه ده گام 1816
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 10102024466 پگاه آفتاب 1817
دانش بنیان 

 2لیدی نوع تو
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 10840023421 سنجش از دور بصیر 1818
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10700151415 دارویی به بان شیمی 1819
یان دانش بن

 2تولیدی نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 14004260160 علم آفرینان قائم 1820
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

۶۱۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004831302 پایدار پلیمر اوژن 1821
نش بنیان دا

 2تولیدی نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10320346193 تیراژه آسمان البرز 1822
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10103940031 پلی یورتان پارس 1823
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14004858253 رایان بسپار صنعت 1824
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1825 
صنایع شیمی ساختمان 

 دگرانابا
10101423898 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14004858287 بسپار توسعه یاران 1826
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1827 
دانش بنیان  تعاونی

 بنای رسیس
10103868994 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10102789726 آریا فارمد پوشش 1828
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

1829 
داده پردازان تدبیر 

 سرمایه
10320145599 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1830 
گسترش سامانه های 

 هوشمند آسمان
10320753718 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

فزارهای اارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10104007266 پارس پروا سیستم 1831
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

۶۱۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1832 
کارت اعتباری ایران 

 کیش
10861532334 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ت و نرمارتباطا
 ایرایانه

25/6/1396 

1833 
کاوشگران سحاب 

 پرداز
10320858460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14003631055 پژند الكترونیک 1834
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای تباطات و نرمار

 ایرایانه
31/4/1396 

 10320808530 نارین ایده پاسارگاد 1835
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1836 
تجارت سامانه های 

الكترونیک اول دانش 
 محور اوراسیا

10320398563 
دانش بنیان 

 2لیدی نوع تو
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

 10102952412 به پرداخت ملت 1837
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1838 
فناوری اطالعات 
 پاسكال سیستم پویا

10320423962 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 10102391561 آشنا ایمن 1839
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

1840 
تجارت الكترونیک 

 پارسیان
10101850423 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10103892006 توسعه ارتباطات آتریسا 1841
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

1842 
ارت ایده نوین تج
 روماک

14004070799 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

۶۱۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004585070 برید فناور آریان 1843
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

1844 
ازش اطالعات مالی پرد

 نوآوران امین
14003748578 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 10101808126 منظومه نگاران 1845
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

18/2/1395 

 10320500758 توسعه و نوآوری شهر 1846
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10103314884 ره پویان بدر 1847
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

1848 
گروه مهندسی آینده 
کاوان کهكشان نرم 

 افزار
10103623469 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 10320527899 سامه آرا پردازشگر 1849
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای اطات و نرمارتب

 ایرایانه
13/11/1397 

1850 
ایده پردازان سپهر 

 اطالعات
14003737363 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10103415180 فناوران اطالعات وستا 1851
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وری اطالعات و فنا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10320253925 ایمن رایانه امیرکبیر 1852
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

1853 
توسعه فناوری 

 سوشیانت
10320861599 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

۶۱۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320845857 نو آوران فن آوازه 1854
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1855 
تجارت الكترونیک 

 نوین نار
14006156623 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10101959981 پارسان لین 1856
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102540712 پارسان لین ارتباطات 1857
 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102321633 پارس ارتباطات 1858
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10102454771 حساب رایان پارس 1859
 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10320887600 آرا تل هوشمند آفتاب 1860
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10101786601 افرانت 1861
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

1862 
فرهنگی و هنری 
 ویژن فن افزار ویرا

14004765020 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10100420604 داده پردازان ابشار 1863
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1864 
پرداخت الكترونیک 

 سداد
14004237542 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

۶۱۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1865 
ار صنایع توسعه باز

 خالق برهان
10320567519 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1866 
مهندسی الكترونیک 

 پندار پژوه
10101886608 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 یارایانه

2/10/1396 

1867 
توسعه فناوری 
 اطالعات آرتا راد

10102155701 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

1868 
توسعه زیر ساختهای 

فناوری اطالعات 
 سیگما

10102736511 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1869 
پردازش اطالعات و 
ارتباطات هاماوران 

 آسیا
10102484566 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 14003931449 آتوسا رایانه پارسیان 1870
دانش بنیان 

 2لیدی نوع تو
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/12/1396 

 10570017867 پندار کوشک ایمن 1871
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10103109580 برسا نوین رای 1872
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

1873 
توسعه ارتباطات بازار 

 شریف
10320281129 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 2/10/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1874 
صندوق حمایت از 

سرمایه گذاری زیست 
 فناوری

14005130053 
ن دانش بنیا

 2تولیدی نوع 
 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1875 
صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی 
 توسعه فناوری نانو

10980230751 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1876 
گسترش صنعت علوم 

 زیستی
10102399345 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/3/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۲۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320864933 تدبیرگران تامین کیمیا 1877
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1878 
توانمند سازان فناوری 

 های نوین
14005488749 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1879 
و  مشاوره مدیریت

مهندسی بهین صنعت 
 یاب ایرانیان

14004402547 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1880 
تامین اطمینان فناوران 

 پردیس
14006722166 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10320695350 اندیشه هوشمند مانا 1881
نیان دانش ب

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

1882 
مشاوران مدیریت 

 توسعه عمید
10104086413 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1883 
مهندسان مشاور اوج 

 پژوهش صنعت
10101440628 

دانش بنیان 
 2لیدی نوع تو

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10103701236 هونام تجارت پارس 1884
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10320735345 دانش پارسیان 1885
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1886 
توسعه فناوری 
 اطالعات دریایی

10101057930 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 10103737366 سامان سالمت پژوه 1887
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1888 
مشاوره مهندسی هفت 

 صنعت پاشا
10103297682 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14006545598 بینش بازار ره پای 1889
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1890 
مشاوره رتبه بندی 

 اعتباری ایران
10103197122 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۶۲۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1891 
مهندسی نوآوران ژرفا 

 نگر ایرانیان
14006546527 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1892 
توسعه مبادالت 

 اورانه ایرانیانفن
14007061525 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1893 
توسعه نانو فناوری 

 آوید
14004560247 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1894 
مهندسی سپهر 
 صدرای تهران

10101803520 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1895 
گروه کهكشان مشاور 

 ایمن
10103368819 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1896 
ارتباط گستر رشد 

 پاوان
10860895722 

ن دانش بنیا
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 10103365761 نداک گستر ایرانیان 1897
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

1898 
سیستم های مدیریتی 

 دیجیتال
14001984920 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 نتهرا
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

8/8/1395 

 14003282716 آرا تل آفتاب 1899
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1900 
ساختارهای اطالع 
 رسانی نوین گستر

10102040797 
دانش بنیان 

 2لیدی نوع تو
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
20/9/1395 

 10861577128 تیم یار کیش 1901
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 10320233170 ایفا تصویر آریا 1902
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
18/10/1395 

1903 
فناوری ارتباطات ایمن 

 پردیس داتیس
10320224922 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

8/8/1395 

۶۲۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1904 
گروه فناوری ارتباطات 

 اطالعات شاتلو 
10102548855 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 10260639184 دانش حسیب ایرانیان 1905
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 10320604646 رهپویان خرد ایرانیان 1906
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10103813150 بهینه رسام پارس 1907
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

29/3/1395 

1908 
فن آوری اطالعات 

 پارمیس
10102710589 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10320882472 نوآوران سر آمد شریف 1909
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایانهرای

14/2/1398 

1910 
مشاور سرمایه گذاری 

 ارزش پرداز آریان
10320481822 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

1911 
کیمیاگران سرزمین 

 رایانه
10260370998 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  فناوری اطالعات -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1912 
نرم افزار و سخت افزار 

 ایران
10101169723 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

 14003384218 دنیای پردازش ابری 1913
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

 14004254285 آرتا ویژن آوا 1914
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

۶۲۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1915 
توسعه دهندگان نقطه 

 اشتراک پارس
10103609976 

دانش بنیان 
 2دی نوع تولی

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1916 
مجتمع خدمات 

 مهندسی ائین کامپیوتر
10101419827 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

1917 
پیشرو فناوری 

 دیناطالعات را
10320199654 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

1918 
رهپویان پردازش گستر 

 صحرا
10320642302 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10320765110 پویا نما کفشدوزک 1919
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

1920 
فن آوران اطالعات 

 پردازش هیرا
10103246431 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 14003394500 نما تک ایرانیان 1921
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

 14005092947 سپهر فرتاک ایرانیان 1922
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 اینهرایا

23/11/1395 

 10101586520 عصر دانش افزار 1923
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

20/9/1395 

 10102593659 ایده گستر پویشگر 1924
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایایانهر

26/8/1397 

 10320611730 آریا اندیش سورنا 1925
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

۶۲۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320308714 سامانه پرداز اریس 1926
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

رهای افزاارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

 14004814646 دانا سیستم کیش 1927
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

1928 
داده پردازی الگوریتم 

 پارس
10103268958 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ت و نرمارتباطا
 ایرایانه

26/8/1397 

1929 
مهندسی فن آفرین 

 حصین قشم
10861508550 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

1930 
مهندسی پیشروان نرم 

 افزار شریف
10103065456 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

1931 
توسعه مدیریت 
 راهبردی امین

10320215893 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

20/9/1395 

 14003045171 ندای کهن پرداز 1932
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

1933 
توسعه فناوری رسانه 

 سروش
14005090420 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 10103050404 آریا تالین گام 1934
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 10102602653 هوش مصنوعی رایورز 1935
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

1936 
توسعه علوم راهبردی 

 ایده نگار پویا
10103287348 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

۶۲۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1937 
صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی 

 دانشگاه تهران
10320468021 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10101325192 فكور 1938
انش بنیان د

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

 10861574218 فن آوران انیاک کیش 1939
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 10102424797 سامانه نگارزمین 1940
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

1941 
توسعه فناوری 

اطالعات سیستم های 
 تجارت ویرا سام

10103860813 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 10101179236 گام الكترونیک 1942
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

 10101683408 کامپیوتری پرتو داده 1943
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 10102968790 رایان هم افزا 1944
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 10101543568 بهسازان ملت 1945
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

1946 
پردازش اطالعات مالی 

 مبنا
10320829676 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

1947 
تحلیل افزار مبتكر 

 میراث
10320890855 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

های افزارارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

۶۲۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1948 
دانش افزار نارون 

 شریف
10320597565 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14005227883 ژرف نگر جوان شهر 1949
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

19/3/1397 

 10320844613 مدیریت صنعت نكو 1950
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102515878 تیواسیستم 1951
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10101916655 چارگون 1952
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

1953 
کسب و کار نوین 

 ایرانیان
10320611652 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رمارتباطات و ن
 ایرایانه

23/11/1395 

 10103806558 پارس فن آوران مبتكر 1954
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

1955 
دانش بنیان پرسین 

 ویژه امین
10320828656 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10102561765 فن آوا سیستم 1956
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1957 
ره پویان گسترش 
اتوماسیون صنعتی 

 آریانا
10103755325 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10102498471 تورین تن 1958
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

۶۲۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

1959 
ایران فناوری اطالعات 

 و ارتباطات گسترش
10861833222 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10320076812 داده پردازان دوران 1960
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14007106892 سامانه اندیشمند پگاه 1961
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

1962 
خدمات رایان اقتصاد 

 نوین
10320398831 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1963 
اور مهندسین مش

فناوری اطالعات 
 مكانی فام زیر ساخت

10103207867 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10861561230 صنایع ارتباطی آوا 1964
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

 افزارهایارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1965 
مهندسی نرم 

 افزارشقایق
10102482959 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10260356162 چاووش رایانه سپاهان 1966
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

23/4/1397 

1967 
شبكه گستران سبز 

 پرشیا
10103030399 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

1968 
اطالعات وفن آوری 

 کویر کومش
10480110046 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
طالعات و فناوری ا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

1969 
مهندسین کاوشگران 

 ارتباطات شایگان
10103746433 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

۶۲۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103549053 معماران عصر دانش 1970
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1971 
مهندسی مدال 

 الكترونیک
10102461963 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10320475120 فن آوران اعتماد راهبر 1972
نیان دانش ب

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 10103796928 کاوش راه اندیشه 1973
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

1974 
پرشیا فاوا گسترش 

 )سهامی خاص(
10102481320 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1975 
توسعه علمی فرهنگی 

 پرآموزی
10320591667 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

1976 
ی کاوین پیشرو مهندس

 شریف سامانه
10320542534 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14000219767 پیشگامان یارا کیش 1977
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14004994410 هوشمند آرنا سورین 1978
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10320558403 شبكه گستر کایر 1979
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 یارایانه

19/12/1396 

1980 
چكاد نوآوران عصر 

 اطالعات
14004341645 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

۶۲۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103738479 صبا سیستم صدرا 1981
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ای افزارهارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

1982 
نو آوران دوراندیش 

 زمان
10320645571 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

1983 
خدمات مدیریت و فن 

 آوری رشد قلمچی
10103488755 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

1984 
مهندسی مشاور 

 عصرفن آوری دانش
10102535195 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

 10103250293 نرم نگاران پیشرو 1985
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 نتهرا
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10102011528 قاصدک سامانه 1986
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

1987 
شبكه پردازان طلوع 

 فردا
10103671970 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

1988 
مهندسی صنایع یاس 

 ارغوانی
10102437570 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10320790519 سروش رسانه آشنا 1989
 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

1990 
بهینه سازان اطالعات 

 پویا
10102949239 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10320845614 رایان گستر هادی 1991
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

۶۳۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320699791 رایان بورس 1992
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10320271099 سامان اندیشه ستیا 1993
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10101606495 مهندسی بهینه ایران 1994
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10320412188 اداده پردازی نیلرام مان 1995
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 14005998141 آینده آموزان آتا 1996
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102635611 ریاسبز افزار آ 1997
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10320773151 گارنو پرگاس 1998
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10102841366 ناجیپژوهش و توسعه  1999
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

 14006015174 رایان ورا نگر 2000
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10102020234 نه نوینبرید ساما 2001
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10460114292 آسان پرداخت پرشین 2002
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۶۳۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005091060 دانش پارسیان سبوی 2003
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2004 
پیشگامان فن آوری 

 هوداد
14004647407 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320720798 سفرهای علی بابا 2005
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102035613 سبز داده افزار 2006
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320490976 توسعه فن افزار توسن 2007
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10102771330 رایان سازه ایده 2008
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14004898140 همراه افزار مزرعه فردا 2009
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004827610 رایانش ابری پیشرو 2010
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

2011 
گروه ارتباطات ماهواره 

 ای سامان
10102822980 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14007150000 برنا فناوران رایكا 2012
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای اطات و نرمارتب

 ایرایانه
24/6/1397 

2013 
مهندسین نیكا رایان 

 پویا
10104038961 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

۶۳۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2014 
کارسازان فرا داده 

 ایرانیان
10103162464 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

 10320237058 بانی ارتباط ماهان 2015
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

2016 
توسعه ارتباطات نوین 

 افزار سما کیش
10862030959 

 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102789804 مینا هوش مصنوعی 2017
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

 10101212701 همكاران سیستم 2018
ن دانش بنیا

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

2019 
فناوری اطالعات و 
ارتباطات پاسارگاد 

 آریان
10103807145 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2020 
ان نیک مهندسی آد
 افزار

14004750469 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

2021 
پردازش الكترونیک 

 راشد سامانه
10103682222 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10101317109 اندیشه کامپیوتر 2022
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004298880 رایانش ابری آروشا 2023
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10101672284 ارمغان راه طالیی 2024
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

۶۳۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2025 
پردازش اطالعات مالی 

 به دان
14004666940 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

های افزارارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10102499814 همگام پردازاندیش 2026
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10103678958 صبا انرژی آفرین 2027
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

زارهای افارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

2028 
آرا جهان نوین گستر 

 اطلس
14004958663 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10103640182 مانا افراز خاور 2029
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ت و نرمارتباطا
 ایرایانه

23/4/1397 

2030 
مهندسی شبكه 

 گستران آریا سامانه
10102221071 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14005114778 سامانه نگار آتنا 2031
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ی اطالعات و فناور -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103887574 مدیریت روشمند 2032
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2033 
راهكارهای همراه 

 کارینا
10104020858 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320628765 وب افزار سام 2034
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102932660 ایمن همراه بهپرداز 2035
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

۶۳۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004923650 فناوران هوشمند شایا 2036
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10103509891 کندا ایده 2037
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2038 
سامانه های هوشمند 
 اطالعاتی توسن البرز

10320219124 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102649833 بهین افزار البرز 2039
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

2040 
پرتو نوین مدیریت 

 ایرانیان
10103575452 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2041 
توسعه ارتباطات وادی 

 ایمندانر
10320673894 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320143320 پویا رسانه ایرانیان 2042
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2043 
وه توسعه کسب و گر

کار ارزش آفرین 
 شریف

14004801862 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2044 
هفت سنگ ماهان 

 رسانه
10103962218 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایایانهر

13/11/1397 

 14005127984 پیام رسمانه مانا نوید 2045
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004527473 نوا کامكار ماندگار 2046
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای مارتباطات و نر
 ایرایانه

24/6/1397 

۶۳۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2047 
گسترش طراحان نقش 

 الماس
10320710696 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2048 
مدیریت فردای اندیشه 

 آرنا
14005481552 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2049 
توسعه دانش پژوهش 

 فن آوری فرزان
10100512061 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2050 
مهندسی نرم افزار 

 رایورز
10101208337 

دانش بنیان 
 2ع تولیدی نو

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14005479783 ایده پرور هوشمند 2051
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2052 
گروه پارسیان هوشمند 

 یگانه
10320883887 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10320814736 اندیش پرداز اشا 2053
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10101948553 سباپردازش 2054
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2055 
فن اوری اطالعات 

 ایده گستر
10102540406 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2056 
ارتباطات بین المللی 

 تلسی
10102953276 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14005234642 پایا افزار گستر صدرا 2057
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۶۳۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2058 
هوشمند داده کاوان 

 توسن
10320208741 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2059 
هوشمند افزار پاز 

 اندیش
14004657357 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10101499667 شماران سیستم 2060
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320807145 ویستا سامانه آسا 2061
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2062 
خدمات هوشمند 

 حصین همراه پردیس
14004033945 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320186020 حامی سیستم شریف 2063
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

26/8/1397 

 10630184790 الكام توسعه آماد 2064
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14005164580 نیوشا نگار عصر نو 2065
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2066 
نوآوران راهبرد سپهر 

 پایا
14007074902 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2067 
راه تمدن پارسیان 

 کیش
10980226387 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای و نرم ارتباطات
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102698208 صدای بهار 2068
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10240119856 الكترو سازه دامون 2069
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 شكیتجهیزات پز
24/6/1397 

۶۳۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14003563415 مدینا طب گستر 2070
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 10103615660 مدیا کاوش 2071
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

2072 
دیدبان صنعت خرده 

 فروشی
14004673260 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102195275 داده کاوان پیشرو 2073
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10861498934 میكروافزارقشم 2074
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2075 
مشاورین گسترش 

 الكترونیک ایما
10102373997 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10102656120 داده پردازان عزم 2076
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2077 
مهندسی پیشرو فن 

 آوران آلین کیش
14003669489 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2078 
توسعه تجارت 

 الكترونیک گلستان
14004796517 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10103603246 شریف پردازشگر دانش 2079
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

زارهای افارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2080 
راهكارهای نرم افزاری 

 پارسان
10102235348 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103750033 آداک سامانه افزار 2081
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رتباطات و نرما
 ایرایانه

23/4/1397 

۶۳۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102744679 نیک تک فن آوری 2082
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 14006578839 نیكو فارمد آریا 2083
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 14003947166 هیراب طب عرشیا 2084
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 10320894713 فناوران بایا مد 2085
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

2086 
مهندسی پزشكی 

 آرطی طب
10102216791 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

2087 
تجهیز آفرینان نوری 

 پارسه
10320479980 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

2088 
راهكار هوشمند 

 سرزمین ایده
14003351590 

دانش بنیان 
 2یدی نوع تول

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

2089 
پویندگان پزشكی 

 پردیس
10700131815 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

2090 
نوین تجهیز بهساز 

 مهرگان
14005284816 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
، ملزومات و وسایل -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 10102871716 یاریگر راستین 2091
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

2092 
فناور آزمای 
 مكاترونیک

14005541584 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 14003481416 نوین تشخیص فرهان 2093
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 10320795376 کاووش دیان آزما 2094
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

2095 
تجهیزات پزشكی 

 رئوف شفا
10101916070 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

2096 
تجهیزات پیشرفته 

 درمان
10102557430 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

2097 
ماد زیست فن آور بین 

 الملل
14003927469 

دانش بنیان 
 2دی نوع تولی

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/12/1396 

2098 
تجهیزات پزشكی 

 مبین پوست
10320534244 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/4/1397 

۶۳۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2099 
شیمی دارویی دارو 

 پخش
10101725563 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

و فرآورده های دارو  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

 10103408010 نوا طب پارس 2100
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

2101 
تولیدی بهان دارو 

 رازی
10320657145 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

2102 
تحقیقاتی بیوفارماسی 

 پارس
10101447434 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
 و پیشرفته حوزه تشخیص
-درمان )سنتتیک ،گیاهی

طبیعی سلولی و مهندسی 
 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14003807201 آرمان تجهیز مدیسا 2103
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

2104 
مهندسی سازگان 

 گستر
10101424451 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
21/12/1395 

 10102232233 مهندسی فرسارتجارت 2105
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/3/1397 

 10102765650 فن آوری نوین قرن 2106
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

2107 
پرهام پژوهش 

 ایساتیس
10103281513 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 10102029855 هوشمند فن آور تهران 2108
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

2109 
صنایع پایا مد 

 كترونیکال
10102142460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/11/1395 

۶۴۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320748606 سیب زیست فن 2110
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 لوژی(بافت و بیوتكنو

2/10/1396 

2111 
فنی مهندسی کهربا 

 تراشه
10101850189 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

 10102655420 پارسیان طب پژوهش 2112
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
25/6/1396 

 14004221713 الكترونیک نبض آزما 2113
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

2114 
فنی و مهندسی 

 هوشمند پژوه
10102377889 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
25/6/1396 

2115 
تحقیقاتی و فن آوری 

 پژواک آوای سحر
10101775834 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/12/1396 

2116 
مهندسی پارسیان طب 

 زمان
10103971245 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

 10101597108 عالی پیام 2117
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 10320256094 پژوهندگان پگاه پارسه 2118
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

 10101665677 ایمن ایجاز 2119
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 كیتجهیزات پزش
19/12/1396 

2120 
خدمات و ماشین آالت 

 شفا درد
10102941041 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/3/1397 

2121 
تولیدی مهندسی کوشا 

 فن پارس
10101497855 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/4/1397 

2122 
دانش بنیان مایا اسلیم 

 آریا
10320127188 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/3/1397 

 10101277630 مهندسی طب تصویر 2123
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

2124 
هادی حساب رایان 

 نوین
10102265610 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

۶۴۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005125583 آریا پرداز رایكا 2125
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

2126 
ی ایده گزین کاال
 اطلس تجارت

14007756705 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2127 
بین المللی ریز زیست 

 فناوری پوست برنا
10103483328 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

 10100041174 مهندسی جلوه صنعت 2128
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14005768603 سایا صنایع امن 2129
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2130 
پردازش اطالعات مالی 

 پارت
10320874334 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2131 
مهندسی کاوندیش 

 سیستم
10101582449 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

 10100438440 داروئی آترا 2132
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

2133 
خدمات مسافرت 

هوایی و جهانگردی و 
 زیارتی دور پرواز

10980068629 
دانش بنیان 

 2وع تولیدی ن
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/2/1399 

 10103653253 عصر صنعت آتبین 2134
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

2135 
توسعه صنعت هالل 

 تهران
10102154943 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

2136 
فنی مهندسی توسعه 

 مدار هیرو
10320831620 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

2137 
مهندسی سپهر نوآوری 

 دل پاد
14004777980 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و وسایل، ملزومات  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

۶۴۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320777326 روناک تجهیز آرا 2138
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

 10103353843 مهندسی شنگرف طب 2139
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

 10103077199 آفرینان ماندگار عدل 2140
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

 10101549280 بامداد کامپیوتر 2141
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14006297589 راز داده پرداز قرن 2142
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

 10103289340 هوژان اندیشه گستر 2143
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2144 
به روز رسان فن آور 

 بین الملل
14007571346 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2145 
کسب و کارهای نوپای 

 خاور زمین
10320895178 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرمارتباطات و 
 ایرایانه

19/11/1398 

2146 
پیشرو فناوران صنعت 

 برنا
14005723119 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10320862625 آزیموت نگار 2147
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای باطات و نرمارت

 ایرایانه
19/11/1398 

2148 
انتقال دانش صنعت 

 انرژی برق
10102597745 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2149 
ارتباطات فراگیر 

 دانشیار
14005843250 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

۶۴۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2150 
توسعه خالقیت و 

 نوآوری همسا
14007900203 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2151 
فن آوری اطالعات 

 شبكه سفید
10102788782 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2152 
مهندسی متین رایانه 

 آریان
14004668785 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2153 
توسعه فن اوری 

 شاراطالعات 
10102469300 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14003848686 امن نگر سامان 2154
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10101898701 زی سامانپردازش موا 2155
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2156 
تجهیزات مراقبت 
پزشكی الكترونیک 

 برتر
10102239263 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

 10101340408 رسازگ 2157
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

2158 
مدیریت منابع فیزیكی 
 اطمینان پردیس مهر

10320854641 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14007435136 ده پایدار پاکتوسعه ای 2159
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2160 
راهبران فناوری 

 پاسارگاد
10104037450 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10861549700 کامپیوکواینترکیش 2161
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

۶۴۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2162 
فن آوریهای الگوی 

 زیستی امید
10320690322 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-رمان )سنتتیک ،گیاهید
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

 10320753454 پارس ایزوتوپ 2163
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

2164 
نش بنیان ژن و دا

 سلول ایده آل
10320335276 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/12/1396 

 10320392188 نو آوران دارویی کیمیا 2165
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

2166 
شریف همراه پژوهان 

 علم و فناوری
14004668483 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14004070649 تخمیر فن سما نگر 2167
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

2168 
فن آوران روژان 

 محقق دارو
14004764296 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 انتهر

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

۶۴۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2169 
رایان الكترونیک 

 دیزین
10320544745 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14007145997 ارتباطات سیار سیمرغ 2170
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2171 
فن آوران ایمن شبكه 

 فاش
10103800704 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 یارایانه

19/11/1398 

2172 
خدمات کامپیوتری 

 بسته پرداز
10101162839 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14005086625 فرزان فن اندیش فردا 2173
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای مارتباطات و نر
 ایرایانه

19/11/1398 

2174 
توسعه فناوری 
 اطالعات نارگان

14005431507 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2175 
نوآوران پرداخت 
 مجازی ایرانیان

14007678524 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2176 
مدرن سامانه غذارسان 

 اطلس
14004590713 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2177 
فناوران مدیریت علم 

 هم افزا
14003685353 

 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2178 
داده پردازان همراه 

 ایرانیان
10320778842 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2179 
اطالعات فن آوری 

 پارسجهانی 
10102539676 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

۶۴۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102425779 درسا رسانه هوشمند 2180
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102845579 ان تدبیر پردازشبهسام 2181
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2182 
طراحی و معماری 
 کاریز سیستم پویا

10320670435 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14007492150 پیشتازان پژواک 2183
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10103755192 داده کاوان اندیشه برتر 2184
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ای افزارهارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14003836734 رستا ژن دارو 2185
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 10190052370 سدرین دارو البرز 2186
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 10101908439 گیاهان سبز زندگی 2187
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

2188 
تولید مواد اولیه داروئی 

 البرز بالک
10102247441 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

۶۴۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004656605 مصون زیست فرآورده 2189
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

2190 
مجتمع صنایع دینه 

 ایران
10100825302 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

و فرآورده های دارو  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14004327150 دارو پژوهان پاسارگاد 2191
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 هندسیطبیعی سلولی و م

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10100965005 بیونیک 2192
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

2193 
تولیدی رشد دانه 

 گرگان
10700084702 

ان دانش بنی
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

 14003907134 سل تک فارمد 2194
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-،گیاهی درمان )سنتتیک
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

 10861941825 میم دارو 2195
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

۶۴۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004484642 طالی سبز طوبی 2196
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

 10320263193 هستی آریا شیمی 2197
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
و  یصپیشرفته حوزه تشخ

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

 10320852181 فناوران دارویی حكیم 2198
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

2199 
بین المللی سپید طب 

 نیا
10103582017 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

2200 
دارو سازی رها 

 اصفهان
10260402162 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10320600467 نو تک فار 2201
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ی و مهندسی طبیعی سلول

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10100903253 داروسازی آریا 2202
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

۶۴۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102849796 فن آوری بن یاخته 2203
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14004186358 بنیان سالمت کسری 2204
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-رمان )سنتتیک ،گیاهید
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

 10102938096 ماکیان دام پارس 2205
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

2206 
ژرف اندیشان نوید 

 سالمت
14004409427 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14003533709 ویستا ژن آنزیم 2207
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

فرآورده های دارو و  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

2208 
گروه مشاوران پارسین 

 سالمت ماد
14004246282 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ولی و مهندسی طبیعی سل

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

2209 
تولیدی پژوهشی فرا 

 فن تشخیص
10102797748 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

۶۵۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2210 
ای گروه توسعه داروه

گیاهی پارس ایمن 
 دارو

10103349844 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14003495433 سالمت گستر آرتیمان 2211
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

و و فرآورده های دار -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

2212 
بهداشتی درمانی 
 پژوهش کاو آفاق

14004369145 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ی سلولی و مهندسی طبیع

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10100986516 مهردارو 2213
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

 10100621228 داروسازی دکتر عبیدی 2214
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10320869130 امداد پزشک راز کیمیا 2215
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
 خیص وپیشرفته حوزه تش

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10103398369 فرآسامد پارسیان 2216
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

۶۵۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004456826 آرنا حیات دانش 2217
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

 10320881619 بهپاد طب ایرانیان 2218
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

و فرآورده های  دارو -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14004333701 دارو درمان آرنگ 2219
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 یطبیعی سلولی و مهندس
 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

 14004875171 کارین فرآیند سینا 2220
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14004453536 نور یاخته فن 2221
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

2222 
تولید مواد اولیه 

 داروپخش
10101725603 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-ن )سنتتیک ،گیاهیدرما
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

2223 
پیشگامان پژوهش 

 آناهیتا
14005482213 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

۶۵۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005576052 رویان زیست تک پژوه 2224
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 10102401208 روناک 2225
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

های دارو و فرآورده  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10860384628 نانو حیات دارو 2226
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 تكنولوژی(بافت و بیو

14/2/1398 

2227 
تحقیقاتی مهندسی 

 توفیق دارو
10101928189 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

2228 
گروه توسعه فناوری 
 پزشكی آمیتیس ژن

14003865718 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 10103256985 زیست فناوری کوثر 2229
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
 خیص وپیشرفته حوزه تش

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

2230 
زیست فناور کاوش 

 پارسیان
10320744368 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۶۵۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101903907 یاس دارو 2231
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

2232 
پژوهشی تولیدی سینا 

 سل
10103583134 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10320708855 نانو زیست آرایه 2233
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 مهندسیطبیعی سلولی و 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10320287863 بایر پل فناور 2234
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

2235 
رایانش امید پیشرو 

 فناوران
14007676712 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2236 
الكترونیک پویا روژین 

 اکسیر
10320408267 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2237 
توسعه تجارت 

الكترونیک نگین 
 توسن

14005444202 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14004280821 توسن افق هزاره 2238
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14003594141 فن آفرینان زندگی نو 2239
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۶۵۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2240 
بنیاد جهادی مهرالرضا 

 ع عام المنفعه
14006660945 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

های افزارارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2241 
گروه توسعه بازار 

 روناک
14007237874 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2242 
پیشگامان فن آوری 
 اطالعات کهكشان

10103888157 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14006065084 طراحان تجربه تیارا 2243
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007159085 پایش پردازش کیهان 2244
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ی اطالعات و فناور -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2245 
مهندسی فن آوری 
اطالعات آتی پارس 

 پایتخت
10103538573 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10861454679 ارقام نگار اندیشه 2246
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

2247 
سامانه های یكپارچه 

 سیمرغ تجارت
10320747147 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2248 
تامین محتوای رسانه 

 نیاای د
10320860813 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2249 
کارآفرینان پیشگام 

 رایان
14006915074 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2250 
سعه فناوری سپید تو

 سیستم شریف
10320332784 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۶۵۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2251 
داده پرداز پویای 

 شریف
10103875354 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2252 
راه برترین های سبک 

 زندگی
14007320052 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10103628254 نوآوران پویا بایت 2253
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ارهای افزارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320890057 گروه آروند هامرز 2254
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2255 
مدارگسترش فن آوری 

 اطالعات
10102358589 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای طات و نرمارتبا
 ایرایانه

1/10/1398 

 14005211484 پردیس ونداد پارس 2256
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005775658 گروه نرم افزار روناک 2257
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  فناوری اطالعات -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10102335004 امن افزار گستر شریف 2258
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102110348 ارتباطات نوین فرانام 2259
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
اوری اطالعات و فن -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007909750 چابک گستر مبین 2260
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2261 
فرهنگی کلید طالیی 

 جهان معاصر
10320257777 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۶۵۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007518573 راهكار همراه پویا وران 2262
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320347462 تمرکز رایا افزار 2263
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

2264 
پیشتازان فن آوری 

 آروشا
14005047174 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2265 
ابر داده گزاران کران 

 سو
14005734167 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2266 
فن آوری اطالعات 

 فارسی کام
10380330729 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10103226048 ن خوارزمپارس فناورا 2267
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005119675 سیستم نگر ساینا 2268
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005384071 افزاری فرا نگاردانش  2269
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10101745505 مهندسی تذرو افزار 2270
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14006942626 برنا پژوه عرفان 2271
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2272 
ستاره درخشان همراه 

 کیش
14005713440 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

۶۵۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2273 
آمایش گران سیستم 

 های اطالعات پویا
14005033862 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2274 
راهكارهای جامع 

 ارشن
14004537902 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای مارتباطات و نر
 ایرایانه

12/5/1398 

2275 
توسعه سامانه هوشمند 

 آسپیان
14006924842 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14003571422 داده کاوان امیرکبیر 2276
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ت و فناوری اطالعا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2277 
پردازش هوشمند سپهر 

 کوشا
14007101028 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2278 
کار آمدان ماندگار 

 سیستم
10320305540 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2279 
تدارک نرم افزار 
 پایتخت پارسیان

10320824370 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10101933024 بام پردازش تهران 2280
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14006964948 ویرا سیستم پویا 2281
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2282 
ایده پردازان 

 الكترونیک جوانان
10320315944 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320873922 رسانه پرداز آمیتیس 2283
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

۶۵۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102262353 فرافن فرزان 2284
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2285 
پرداخت الكترونیک 

 پاسارگاد
10103105417 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2286 
ی اطالعاتی فناوری ها

و مالی توزیع شده یكتا 
 ققنوس پارس

14008136853 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2287 
گلبان دانش سامانه 

 کیش
14004684650 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007875961 بندار لوازم کارا رایا 2288
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10103944740 پرتو بیتا جاوید 2289
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ات و نرمارتباط
 ایرایانه

12/5/1398 

2290 
توسعه سرمایه انسانی 

 آریا سابین
14005118621 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007567805 ماه رایا نوین گیتا 2291
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
وری اطالعات و فنا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2292 
سوران ارقام فناور 

 پردیس
14007095537 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320795528 امن پایه ریزان کارن 2293
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10100548381 تحقیق و توسعه ارتباط 2294
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۶۵۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2295 
مهندسی نرم افزار 
 هوش و دانش سپهر

10103772598 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10102042784 گروه رایانه تدبیر پرداز 2296
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2297 
 اطالع رسانی پیوند

 داده ها
10101828602 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2298 
رایا پردازش هوشمند 

 امیرکبیر
14004224851 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2299 
سالمت هوشمند 

 طاهران
14007354594 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2300 
پردازش همراه نیلین 

 سپهر
14006832547 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

12/5/1398 

2301 
فن آوری اطالعات 

 پیشگام بینش
10102970160 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005905970 فناوران سپهر ماهان 2302
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رمارتباطات و ن
 ایرایانه

12/5/1398 

2303 
مهندسی مشاور تراز 

 پویش آکام
10320348030 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2304 
بازی سازان نوآوران 

 پارسیان
14005604815 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ری اطالعات و فناو -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14004445115 آئینه جادوی یكتا 2305
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۶۶۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101874031 همراه علم 2306
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
اطالعات و  فناوری -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005022789 داده سامانه متناوب 2307
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2308 
رایان ارتباط شب 

 آهنگ
14007996252 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10101169801 پارس آذرخش 2309
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2310 
مهندسین تحلیلگران 

 آتی نگر
10101892326 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2311 
توسعه علوم ژئوماتیک 

 ره پویان
10104016810 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2312 
توسعه فن آور مبنا 

 جهان
10320489931 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10103085932 ره نگار فردا 2313
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2314 
آمایش داده تجارت 

 نوین
14004003960 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2315 
پردازش داده شریف 

 پژوه
14004581456 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10102641591 سامانهنرم افزاری سما  2316
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۶۶۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2317 
مدیریت پندار فناور 

 ایده گستر
10220165618 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2318 
توسعه راهكار های 

 هوشمند آدران
10320890475 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10103562080 آال رویال ویژن 2319
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

1/10/1398 

2320 
بهینه پردازش سپهر 

 پارس
10780033842 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10320561395 سیما رایان شریف 2321
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

های افزارارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10320156805 توسعه بنای هوم 2322
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14006583810 آرمان درخشان پایا 2323
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

فزارهای اارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2324 
فن آوری و اطالعات 

 تیبا سامانه
10103809624 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10861522363 ایران نوین کیش 2325
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رتباطات و نرما
 ایرایانه

1/10/1398 

 14006913809 گردشگر گستر خانه ما 2326
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2327 
پشتیبانی و توسعه نرم 

 افزار داده کاوان
14005691530 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

۶۶۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2328 
توسعه سامانه های 

 اطالعاتی مهر
14004548547 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2329 
ایده پردازان پارس 

 فرتاک
10196002633 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10101170884 نماد ایران 2330
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14004014134 تجارت راه طالیی تینو 2331
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2332 
تجارت الكترونیک 

 ارتباط فردا
10320496534 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2333 
ی دیار فن آور
 اطالعات

10103292654 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2334 
خدمات انفورماتیک نیا 

 فام
14008052696 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2335 
ویرا سیستم داده پرداز 

 نوین
14003847710 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10103730336 مدیا گستر نت 2336
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10320736540 رادین همكاران بهتا 2337
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10103321263 پارس رویال نفیس 2338
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 اییانهرا

1/10/1398 

۶۶۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2339 
مهندسی بهین 
 پژوهش خاور

10102203380 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14003535506 راستین افزار آریا 2340
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2341 
سازگار سالمت نوین 

 ایرانیان
14007204975 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2342 
ایده گزین ارتباطات 

 روماک
14004334449 

ان دانش بنی
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2343 
مهندسی نسیم ارتباط 

 دماوند
10102814424 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10320875242 راهكار نوین سیاق 2344
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10102322560 رایان پرداز کاوش 2345
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2346 
خدمات ارتباط بیس 

 فن
14005252994 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102723227 مشاوران توسعه اینده 2347
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14004874113 نوین وصل راهكارهای 2348
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2349 
داده پردازان کوشای 

 پاسارگاد
10104032611 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

۶۶۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103626592 آریانا پرداز آینده 2350
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2351 
تیپاکس اکسپرس 

 پارس
14007209148 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10320860866 مطهر نت پارس 2352
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2353 
خدمات انفورماتیک 

 نوین کیش
14000082886 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

 افزارهایارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2354 
مهندس پیشگان 
 آزمون افزار یاس

14003596162 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

2355 
مهندسی سازه 
 اطالعات سامان

10380326977 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  فناوری اطالعات -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102025720 فن آوران انیاک رایانه 2356
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14005997763 پارسی زبانان سامانه 2357
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

 10861331782 فرا عمران نگار 2358
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2359 
مهندسی نرم افزاری 

 گلستان
10101706230 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2360 
آرتین صنعت هوشمند 

 ارس
14007544822 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

۶۶۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2361 
مهندسی پژوهشی فرا 

 گستر پویا
10102243676 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10101910795 رهیاب رایانه گستر 2362
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10102800980 تهران اینترنت 2363
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10320827660 راه برد نقشه اطلس 2364
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10320833354 پایا کیان پرهام 2365
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10102428558 پارس تصمیم 2366
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2367 
داده کاوان پیشرو ایده 

 رانگرو
14003870264 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2368 
نرم افزاری کیان نور 

 رایانه
10102077155 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14005572690 دریچه تجربه نو 2369
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2370 
پیشگامان وادی شبكه 

 های یكپارچه
10103184387 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 اینهرایا

19/11/1398 

2371 
کسب و کارهای شمیم 

 سپهر
14007321146 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

۶۶۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320744300 پردازش تصویر کمان 2372
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

فزارهای اارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

2373 
ایده نو اندیش تک 

 سامانه
10320779537 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10980180460 اندیشه پارسه کیش 2374
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای باطات و نرمارت

 ایرایانه
14/2/1398 

 10101532898 دنیای پردازش 2375
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2376 
گروه سامان داده پرداز 

 سپند
10320252126 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2377 
پردازش و تحلیل داده 

 دقیقه
14005964237 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2378 
مشاورین بهبود روش 
 ها و سامانه های مبنا

10102505757 
ن دانش بنیا

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

2379 
پرداخت الكترونیک 

 سپهر
10103550142 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2380 
پردازش اطالعات مالی 

 پویا
10104050978 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10103136240 ایده پرداز ژوبین 2381
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14005308672 کیشآرما داده پرداز  2382
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

۶۶۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2383 
فن آوری و مدیریت 

 روز ایرانیان
10103666761 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10103756875 انتقال داده ماهان 2384
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10103930246 سامان پژواک آسه 2385
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2386 
زیر ساخت امن 
 خدمات تراکنشی

10320677640 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2387 
بازار اینترنتی ایرانیان 

 امید
10320878509 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرمارتباطات و 
 ایرایانه

1/10/1398 

2388 
خدمات همراه آیسان 

 لوتوس
10320635300 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

2389 
توسعه فروشگاه های 

 زنجیره ای کیوان
14006489156 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10103456370 رایان پرتو نگار 2390
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10102693349 بهار سامانه شرق 2391
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2392 
نرم افزاری داتیس 

 آرین قشم
14000256403 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2393 
آریا فناوران سیستم 

 ماد
10320710147 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

۶۶۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006304294 فناوری همراه پیدا 2394
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10100978129 داده پردازی ایران 2395
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

2396 
اطالع رسانی خدمات 
مدیریت پیمان رایان 

 نیک
10102214903 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2397 
اطالعات  پردازش

 ریسمان
10320155399 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2398 
توسعه فناوری تحلیلگر 

 امید
14007003971 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10103863761 رویال پرداز تیام 2399
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2400 
توسعه فن آوری 
 اطالعات سورنا

10102855457 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ی افزارهاارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 10101674860 خبره پرداز پارس 2401
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005813938 ابر باور رستا 2402
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ی افزارهاارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14005646585 داده پویان آلما 2403
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2404 
ساعیان ارتباط آینده 

 پیشرو
14005949154 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

14/2/1398 

۶۶۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2405 
طراحان سامانه های 

 پیشرو ایرانیان
10102861253 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14004685893 نو اندیشان مدیا نام 2406
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ری اطالعات و فناو -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2407 
توسعه سامانه های 

 مدیریت برید
10320823934 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2408 
گروه فن آوری 

اطالعات و ارتباطات 
 رایان بارای

14004278522 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2409 
اندیشه هوشمند رایان 

 پارسی
10320772224 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2410 
رایان  نبض افزار

 اندیش
10320728586 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14006519545 تدبیر کیش ویرا 2411
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2412 
شگامان گسترش پی

 مدیریت پایدار
14005015392 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2413 
خدمات طرح پردازان 

 آذرخش
10101999445 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

14/2/1398 

 10102117378 پویا صنعت بهینه 2414
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2415 
ماتریس تحلیلگران 
 سیستمهای پیچیده

10103208853 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

14/2/1398 

۶۷۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2416 
آوای اسكان نوین 

 شرق
14004729220 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2417 
آینده پژوهان نوآور کار 

 گشا
14006730057 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

2418 
ندای دانش همراه 

 ایرانیان
14005840485 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14005069384 پرگاس پیشرو ایكاد 2419
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14005621807 دژ افزار نت 2420
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

2421 
سرمایه سازان کامیاب 

 امین
14006312263 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14006170684 پرتو داده پرداز شریف 2422
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14004253529 آسمان صبح فردا 2423
دانش بنیان 

 2نوع تولیدی 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 14005373777 برنا گستران دانش 2424
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14004461898 رویان صدرا ایده آل 2425
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 10101565730 سندپرداز 2426
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۶۷۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006982132 آرمان هوشمند انسان 2427
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

2428 
سهند نوین رایانه 

 مبتكر
10104008136 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10260664694 تبلور دانش چهلستون 2429
نش بنیان دا

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14005290480 ویرا پردازش رامان 2430
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2431 
اطلس نگار آفتاب 

 گستر
14007046763 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10320426395 فراز پردازان بیتی آرون 2432
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2433 
سعه مهندسی تو

فناوری اطالعات و 
 ارتباطات مهرپارس

10104043446 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2434 
مهندسی نرم افزار 

 فرارای
10102518832 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

ارهای افزارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102526947 پژوهش افزار فردا 2435
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2436 
کهكشان کالن داده 

 ها
14006917777 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

13/11/1397 

 10102514634 ایده گسترپوریا 2437
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

۶۷۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2438 
نوآوران ارتباطات 

 دوران
10102725140 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14006772494 راه کارهای خالق بیز 2439
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10101455520 خدمات انفورماتیک 2440
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
العات و فناوری اط -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14004956716 دانا پرداز نوین ویستا 2441
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10101163770 نظام 2442
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2443 
فناوری نوآوران 
 الكترونیک یارا

10103287031 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2444 
مهندسی مشاور حاسب 

 سیستم
10101687630 

دانش بنیان 
 2ع تولیدی نو

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14005206013 راهكار برتر آراد پایا 2445
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2446 
فناوری اطالعات 
 دانش رایان آروین

10103380688 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103905781 راهكار مهر یاسان 2447
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320145998 صفر یک ایده همراه 2448
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

۶۷۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2449 
مشاوران برگزیده نرم 

 افزار
10101980419 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2450 
ی اطالعات فن اور

 داده بان اریا
10102583844 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

2451 
پویا اندیشان رسام 

 رایان
14004415111 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2452 
تحلیل گران شبكه 

 آریانا
10320132363 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10320412724 دومان سامانه 2453
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2454 
مهندسی فرا نگاشت 

 نوآور
10103003670 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2455 
کاشانه مجازی رمزینه 

 دانش
14004247984 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ات و نرمارتباط
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102988333 ایده ورزان سیستم 2456
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

2457 
ماشینهای بنیان 

 ایرانیان قشم
14004962420 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
طالعات و فناوری ا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103379721 فرا داده رایانه سورنا 2458
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10102567912 رسانه سازدانش 2459
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
اوری اطالعات و فن -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

۶۷۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320669992 بهین گسترگیتی 2460
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2461 
پویشگران نسل نوی 

 پارس
14006429028 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14006381338 توسعه فناوری آسو 2462
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2463 
مدیریت فناوران دنا 

 نفیس
10320302362 

دانش بنیان 
 2وع تولیدی ن

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10102320058 آتیه داده پرداز 2464
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103521213 تحوالت نوین یادمان 2465
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

2466 
ایده سیستم پرداز 

 کیش
10861931529 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103450754 گروه راهبرد بیان 2467
نیان دانش ب

 2تولیدی نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

2468 
مهندسی رای دانا 

 آفرین
10102366066 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2469 
مبتكران نرم افزار 

 حامی
14004076741 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2470 
مهندسی سیستم یاس 

 ارغوانی
10101766923 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۶۷۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10100352812 رتبلیغاتی حوفرهنگی  2471
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10101147298 پرورش داده ها 2472
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14005765123 نمای ایرانیان ملک 2473
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2474 
محتوا نگاران نوآور 

 طرفداری
14006516806 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

2475 
نوین سازان ستاره 

 صنعت
10101971911 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2476 
مهندسی و توسعه 
تجهیزات پایوران 

 پارسیان
10320455140 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2477 
توسعه گوهر شناسی 

 ایران
14005509112 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2478 
راهكارهای نوآورانه 

 ایده ران
14006954238 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14004632294 درگاه هوش تجاری 2479
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10103711950 نوران ارتباطات پایدار 2480
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10103864572 خشک مانا 2481
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2482 
خدمات فنی مهندسی 

 پترو مخزن کاو
14003882558 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

2483 
صنایع پترو گاز 

 نامداران
10103171605 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

۶۷۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101750090 نو اندیشان سازه نیرا 2484
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

 14006179760 تجهیز فناوران امرتات 2485
دانش بنیان 

 2وع تولیدی ن
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

2486 
تحقیقات کانی شناسی 
و زمین شناسی کان 

 پژوه
10101237460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10102385410 پارسیان شرق 2487
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003906401 شعله افروزان دیمه 2488
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10861994990 خاک بهین آزما 2489
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14007151322 آزما سلول آریا 2490
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10103174344 ویژه پرداز پارس 2491
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10320404380 دیبا انرژی پگاه 2492
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

2493 
تولیدی و مهندسی 

 آتبین
10101479765 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2494 
مهندسی ژرف صنعت 

 خاورمیانه
10320193040 

دانش بنیان 
 2نوع تولیدی 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

 14005207544 آرمان سامان سپهر 2495
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2496 
صنایع ریخته گری 
 صدرا ذوب پارس

10181502115 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  آالتماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2497 
بهراد سازان پارسه 

 شیراز
10861989552 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2498 
نو ایده اندیشان ماشین 

 سازی حسینی
10320680064 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 فتهتجهیزات پیشر
19/11/1398 

 10103574485 بهریز پمپ سامان 2499
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۶۷۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2500 
توسعه فن آوری همیار 

 مهندسی تفاهم
10320829429 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2501 
ات مهندسی آزما خدم

 پژوهان کامیاب صنعت
14005131278 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14005149056 ایمن شاخص شریف 2502
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

2503 
مرکز تحقیقات صنایع 

 اتیکانفورم
10101326136 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003749997 پویش تدبیر کرانه 2504
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2505 
سازنده ماشین های 
فرآیند پالستیک 

 پارسیان
10102396887 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003801487 فرادید توربو صنعت 2506
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10102550677 مهندسی آزمون نكاء 2507
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2508 
پژوهشی سامانه های 

 انرژی تدبیرگران
10320269695 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

 14003484841 سپنتا پلیمر شریف 2509
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 شرفتهتجهیزات پی
19/11/1398 

 10101356241 دریا نقشه 2510
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2511 
تحقیقاتی و آموزشی 

 نور توان
10100464610 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2512 
معدنی مطالعات مواد 
 زرآزما

10102951918 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14006147580 رایا انرژی پارس پترو 2513
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10103122413 آراز صنعت آسیا 2514
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

2515 
مهندسی و خدمات ایفا 

 صنعت تابا
14004561102 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2516 
خوارزم ارتباط 

 خاورمیانه
10101560184 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۶۷۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005593798 دانش پژوه پترو آرسام 2517
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2518 
مطالعاتی پرتو بشاش 

 دانش گستر
10320876720 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 پیشرفته تجهیزات
19/11/1398 

 14003534009 دقت نگار آزما 2519
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10101717478 صنایع هفت الماس 2520
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10104092091 پرداد پترو دانش 2521
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

2522 
مجتمع طراحی و 
تولیدی مصنوعات 

 فلزی سنگین
10101208230 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

 10320817874 حرکت بلبرینگ ایمن 2523
نیان دانش ب

 2تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/1/1399 

2524 
دوار محرک و خدمات 

 بازرگانی کاالی گاز
10101960308 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

2525 
مهندسی صنایع 
 حرارتی اروین بخار

10101508486 
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/1/1399 

 10101301605 نصب نیروی ایران 2526
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003365448 کاریز اعتماد رایانه مهر 2527
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2528 
پیشرو افرند صنعت 

 آرمه
14006448770 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10104056496 بهشت آئین دانش 2529
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2530 
وسعه تعمیرات هوایی ت

 سیمرغ
14006277235 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10101241421 مهر کار 2531
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2532 
صنایع جوش و برش 

 راد سازه الكتریک
10103635484 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10100986837 آبنیک 2533
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

۶۷۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103727361 پارس پالسما بنیان 2534
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  آالتماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

 10100135832 اطلس توربین پارس 2535
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2536 
پژواک آوای پارس 

 مهر
10103231067 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10103679170 ویا الكترو جوش رادپ 2537
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10320615787 فن آفرینان آریا البرز 2538
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2539 
پیام آوران نانو فناوری 

 فردانگر
10103302421 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2540 

توسعه فن آوری 
ماشین ابزار و 

اتوماسیون صدرا فن 
 گستر

10102345942 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2541 
رهنوردان هلیای 

 آسمان
10530493545 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2542 
توسعه فن آوران هوا 

 پایه
10102755315 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2543 
مهندسی دقت گستر 

 تهران
10101720685 

دانش بنیان 
 2نوع تولیدی 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

2544 
مهندسی بی تاطرح 

 نواور
10102327394 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14004815987 زاگرس صنعت آرکا 2545
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 ت پیشرفتهتجهیزا
1/10/1398 

 10103791260 فهم الكترونیک تبریز 2546
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14004004811 برزین صنعت کوشا 2547
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2548 
رتان صنایع پلی یو
 ساوای

10102236320 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2549 
فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت موتور
10102740660 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

۶۸۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2550 
مهندسی پیشگامان 

 رفیع ایرانیان
10320554112 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

2551 
گسترش فناوری 

 دریایی شریف
14007493112 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10320661470 بهار ماشین البرز 2552
دانش بنیان 

 2نوع تولیدی 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

2553 
گروه صنعتی وفا 

 فناوران آسیا
10103498308 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2554 
دانش پویان آتی 

 صنعت پاد
14004314722 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101522860 پرزان صنعت 2555
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14005001113 آبیار ماد اکسین 2556
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2557 

ندسی و خدمات مه
نوسازی توربین های 
صنعتی توربین سازان 

 نیكان

10320337206 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14007324003 پیشران پارت پایا 2558
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14005698955 صنعت فاطرابتكار  2559
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2560 
به اندیشان بهره ور 

 سنجش
14005010102 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10101312668 سیف صنعت 2561
دانش بنیان 

 2وع تولیدی ن
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 10320280230 نیكا کمپرسور 2562
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10103985910 آزمون دانا پالستیک 2563
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 هتجهیزات پیشرفت
14/2/1398 

2564 
مهندسین مشاور بنیان 

 زمین پایدار
14004447632 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14004723886 رایا اوج پرواز 2565
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۶۸۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10861947227 ان پاسارگادطرح افرین 2566
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10320439320 آرتینه صنعت پرتو 2567
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2568 
نو آوران برق و 

 الكترونیک مهر قائم
14005300996 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2569 
رده بندی ایمنی 
 صنعت ایرانیان

10103274619 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2570 
فناوران مكانیک و 

 الكترونیک نصیر
14004376677 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2571 
طراحان تجهیزات 

 صنعتی پیشگام
10102354659 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101739143 تولیدی مبنا پیشه 2572
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10101793320 هوا ابزار تهران 2573
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2574 
مهندسی صنعت سرام 

 مهر البرز
14004025427 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2575 
ژرف دریا پژوهش 

 پارس
14006087182 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10320403239 بهینه فرآیند آزما 2576
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10320152339 فن محوران پرتو 2577
انش بنیان د

 2تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

2578 
فاطرالكترونیک 

 ریزپرداز
10102311166 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2579 
مهندسی اندیشه 

 توربین پارسه
10320378769 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرانت
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2580 
توسعه تجهیزات و 
 مواد پیشرفته بانیان

14006042707 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14006448594 کیا نانو زیست ویستا 2581
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ت و آالماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14005629443 پترو پایش باور 2582
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

۶۸۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2583 
طراحان انرژی 

 هوشمند آینده ساز
14004287127 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2584 
پیشگامان پرواز 

 پاسارگاد
14004434713 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10101173454 پارس لوجیک 2585
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10380306277 کانساران بینالود 2586
نش بنیان دا

 2تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

2587 
فنی و مهندسی دقت 

 آزما آسیا
10103401320 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2588 
طراحی مهندسی و 
توسعه ساخت ایمن 

 ایرانیان
10102167269 

ن دانش بنیا
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10100285905 قطعات توربین شهریار 2589
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2590 
صنایع ارتباطی نسیم 

 همراه
10101787334 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2591 
مهندسی ژئوپرداز 

 پارس
10102873114 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2592 
مهندسی پارت آریا 

 تحلیل گر
10102323523 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2593 
کنترلهای صنعتی کاوه 

 البرز دنا
10102706478 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10102084180 شهر آب شرق تهران 2594
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2595 
پژوهان مهندسی آذر 
 اندیش

10101951887 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2596 
طراحی مهندسی و 
ساخت بسط انرژی 

 پرشیا
10103522193 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2597 
دانش بنیان پترو 

 وراپژوهش اه
10530490673 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2598 
مبتكران انرژی 

 پاکدشت
10320779157 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۶۸۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103472400 توان توربین فجر 2599
دانش بنیان 

 2 تولیدی نوع
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

2600 
مطالعات فرنور پارس 

 مهر
10100603653 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2601 
پژوهشی آزمون گستر 

 فن آرا
10103893385 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
 آالت وماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2602 
فنی مهندسی ایمن 

 اتصال پاسارگاد
14003022661 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2603 
صنایع ماشین سازی 

 پایا برش ویژن
14004782274 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 رفتهتجهیزات پیش
14/2/1398 

 10320663112 هادی محور ابتكار 2604
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10320760948 پارس آب فناوران 2605
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14003984672 آرک زیست آزما 2606
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101867272 نهادین آرمان 2607
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10101353920 مهندسی بدر سیستم 2608
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10200177225 سهند خودرو تبریز 2609
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2610 
فناوری ایرانیان 
 پژوهش نصیر

10320793885 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2611 
توسعه کارآمدی و 

 سرآمدی دانا
14006613341 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2612 
مهندسی احیا طرح 

 مهام
14007047063 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2613 
 فناوریهای پایش

آلودگی هوا و آب و 
 سامانه های انرژی

14005219798 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10102883478 اریا سایان گستر 2614
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10102682149 آدنیس طب 2615
انش بنیان د

 2تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

۶۸۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2616 
مهندسی وساخت 

 پارس فراگام
10102220349 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2617 
فنی مهندسی ساعی 

 طرح و کار پایدار
14005970373 

دانش بنیان 
 2نوع  تولیدی

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14003207408 کیمیا مدبران دماوند 2618
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10104060920 پایون فام آراد 2619
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 یشرفتهتجهیزات پ
12/5/1398 

2620 
مهندسی مبنا نیرو 

 محرکه
10102132391 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14007447983 مبنا اجزاء دقیق قائم 2621
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2622 
اکسیر مدیریت 

 تجهیزات خاور میانه
14004131410 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

2623 
مهندسی وتحقیقات 

 صنایع الستیک
10101134651 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10320866141 ایستا تحكیم پارت 2624
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2625 
بازرگانی تولیدی آراز 

 سنگ شكن
10103061150 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10101242739 رشد صنعت 2626
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 انتهر
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10103289354 فنون اردا سبز 2627
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10103905699 گار نی ریز پرداز 2628
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2629 
سوین تک فن آوران 

 پرواز
14005857199 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10101776094 سنجش دقیق طول 2630
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2631 
تولیدی وصنعتی 
عیوض تكنیک 

 سهامی خاص()
10101406965 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10102029631 صنعتی کاوه مبدل 2632
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۶۸۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2633 
مهندسی و ساخت 

 کسراوند
10103402603 

دانش بنیان 
 2لیدی نوع تو

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2634 
طراحی مهندسی کمال 

 صنعت اندیشه
10102432504 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2635 
فنی و مهندسی فن 

 آوران پرتو دانش
10103376729 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرانت
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10320365801 سپنتا پیشتازان قرن 2636
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2637 
پژوهش حس گر مواد 

 صبا
14005627802 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 رفتهتجهیزات پیش
13/11/1397 

2638 
نقشه برداران فرا 

 ساحل پارسیان
10103749299 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 14004060760 صنعت و سیستم هیراد 2639
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2640 
هندسی نیرو مكانیک م

 آسیا
10104101803 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2641 
ماشین های پالستیک 

 بادی پارس
10320794088 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2642 
گروه صنعتی پاپک 

 نپارسیا
10102859845 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10102597901 فن آوران صنعت میالد 2643
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2644 
مجتمع گازهای 

 صنعتی نادر سرشت
10101671473 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2645 
فناوری پویان اکسیر 

 کوشا
14005190878 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10260108188 تقطیران کاشان 2646
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2647 
تولیدات صنعتی ایتوک 

 زاگرس
10187003039 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10103112326 سرامیک نسوز پارمیدا 2648
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10320624816 ویرا تجارت بكر 2649
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۶۸۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2650 
آزمایش و تحقیقات 
قطعات و مجموعه 

 های خودرو
10101796416 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10100604483 نموننكوایرا 2651
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10101739897 کاوان دشت پیشگام 2652
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2653 
مهندسی صنایع 

 اشتعال اراک
10780034390 

دانش بنیان 
 2نوع تولیدی 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
21/12/1395 

2654 
مهندسی فرایند و 

 انرژی فران
10103035393 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103863343 شبیه سازان شریف 2655
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 جهیزات پیشرفتهت
13/11/1397 

 14004671234 ایده گران سورن آب 2656
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2657 
مهندسین خاک آزما 

 نگین
10101617642 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2658 
ولیدی صنعتی فن ت

 اوری پیروز
10101755115 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
21/12/1395 

2659 
مهندسی ارتعاشات نو 

 آوران پایش
14002896570 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10320184510 یانهانتقال داده خاورم 2660
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2661 
روئین گران صنعت 

 غرب آسیا
10320267163 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

2662 
مهندسی ناب اندیش 

 بنیان
10102325787 

ن دانش بنیا
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

2663 
مهندسی و مدیریت 

 صف رزموند
10103525450 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103988284 رکسان پارسیان 2664
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ت و آالماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10103359036 پیام توسعه سرزمین 2665
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10780016544 ماشین سازی اراک 2666
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
8/8/1395 

۶۸۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2667 
ان مشاور کارا مهندس

 فن مارین خاورمیانه
10320831878 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

2668 
تدبیرگران سامانه های 

 انرژی
10102876117 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10320723655 بیم گستر تابان 2669
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

2670 
مهندسین رسانش 

 انرژی نوین
10102253953 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

2671 
مهندسی علم و فن 

 آراد
10320580701 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2672 
تحقیقات کنترل 

 صنعتی جنوب
10101358623 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10102033339 مهار مشعل سبز 2673
دانش بنیان 

 2نوع تولیدی 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10100668807 صنایع آموزشی 2674
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10460051496 پارس سویچ 2675
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و تسخ -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
18/2/1395 

 14000097049 فناوری خالء کهربا 2676
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

2677 
صنایع فن آوری رایانه 

 هور پندار
10101932743 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

2678 
مهندسی تجهیزات 
پیشرفت آدنا دیاکو 

 فناور
10320765980 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

2679 
رایان پایش صنعت 

 ایرانیان
10320394439 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2680 
پژوهشی مهندسی 

 فرانوران
10101585228 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2681 
توسعه طرح های 
صنعتی فن آوران 

 پارسیان
10102345391 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14003859318 فروردین آزما تجهیز 2682
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۶۸۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103643016 آریا سالمت رازی 2683
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ت و آالماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10101477364 صبانیرو 2684
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

2685 
توسعه و مدیریت 

پروژه های نفت و گاز 
 پترو ویژن پاسارگاد

14003694338 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 پیشرفتهتجهیزات 
12/12/1396 

2686 
مهندسی و ساخت پره 

 توربین مپنا پرتو
10102109681 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/5/1395 

2687 
مهندسی و ساخت 

 توربین مپنا توگا
10101949043 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/5/1395 

2688 
مهندسی مبتكران 

 پارس اندیش
10101669140 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14003306553 دانش تجهیز فرزانه 2689
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10101675745 مارون الستیک 2690
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10320246256 آترا حرارت سازان 2691
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 14003169890 پارس حسگر دامون 2692
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 نتهرا
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10103905169 کارنو ایده آل آرمان 2693
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

2694 
مهندسی پرتو آزمون 

 آذر
10102087791 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 فتهتجهیزات پیشر
19/12/1396 

 10103631330 حجت فناور پژوه 2695
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

 10102174470 االگام افرین 2696
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10320451998 دانش ساالر ایرانیان 2697
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10101013543 ماشین سازی منگان 2698
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

2699 
شبیه سازان پیشرفته 

 ابراهیمی
14004070687 

دانش بنیان 
 2ع تولیدی نو

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۶۸۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320901813 ره آورد صنعت هزاره 2700
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

2701 
توربو کمپرسور تک 

 خاورمیانه
10320314791 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10102838066 نانومتری پژوه 2702
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10320802763 نورسان انرژی آریا 2703
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10102471987 رکاوهسنجش گست 2704
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10101321851 راون سازه 2705
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14004670609 ساینا صنعت ساحل 2706
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2707 
حامیان شبكه دانش و 

 فناوری کوثر
14003953528 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

2708 
مهندسی و پزشكی 

 نوین گستر امروز
10102127144 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10102918458 کاوش مكانیزه فن آور 2709
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10103074181 پژواک پژوه صنعت 2710
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2711 
قالبهای پیشرفته ایران 

 خودرو
10101018816 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10861536100 ژئو فیزیک دانا کیش 2712
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10103434457 فرآیند پردیس سینا 2713
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

2714 
پیشرو صنعت پارس 

 پارت
10102970215 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2715 
مهندسی ایمن مهان 

 آریا
10320162616 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2716 
فناوران آینده نگر پویا 

 پارس
14003220702 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۶۹۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2717 
توسعه فناوری نیک 

 تام
14003951735 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
 آالت وماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2718 
توربین ماشین 

 خاورمیانه
10102403894 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

2719 
گروه آتیه درخشان 

 ذهن
10103990400 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 14004106518 طب و صنعت رهیاب 2720
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2721 
همكاران سامانه های 

 ارتباطی پارس
10102702854 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14003706787 پارس فن آوران رادین 2722
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2723 
طراحی مهندسی 
 ارتباطات بسامدآزما

10101703898 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

2724 
مدیریت پروژه های 

 صنعتی ابدال
10101958237 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

2725 
مهندسی پارت سازه 

 ساینار
10320894640 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2726 
تحقیق طراحی و تولید 

 موتور ایران خودرو
10101800663 

دانش بنیان 
 2لیدی نوع تو

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10860538786 بن افزار 2727
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2728 
توسعه پارس کیفیت 

 آزما
14005575830 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 یشرفتهتجهیزات پ
26/8/1397 

 10100987346 ایران پتک 2729
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2730 
مهندسی و ساخت 
 ژنراتور مپنا پارس

10100252284 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 14003628290 انا دایانرایمون د 2731
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10102093963 آرمان پیشرو صنعت 2732
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2733 
بهار فناوری های 

 پیشرفته آوا
14004978170 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

۶۹۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320731263 آزمون ساز مبنا 2734
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14005527430 آرا پاد صنعت آریانا 2735
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
 آالت وماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10101173946 پارس رگوالتور 2736
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2737 
مرکز تحقیقات 

ونواوری صنایع خودرو 
 سایپا

10101443110 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2738 
پژوهشی کیمیا 
 شنگرف پارس

10103560508 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2739 
توسعه فناوری شمیم 

 شریف
10320795820 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

2740 
خدماتی اموزش 

حقیقاتی مرجعان وت
 خاتم

10102178279 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2741 
توربین های گازی 
 صنعتی خاورمیانه

10103453460 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10320403034 بهپو فناوری نوین 2742
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2743 
طالیه داران صنعت 

 فرایند
10100043050 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2744 
گسترش خدمات 

ایمنی و آتش نشانی 
 نگهبان

10100879142 
نیان دانش ب

 2تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14004780312 آبرفت پی آژند 2745
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103352536 صنایع داتیس انرژی 2746
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 جهیزات پیشرفتهت
23/4/1397 

2747 
فن آوران تجهیزات 

 نانو آزما
10320233206 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103935289 دریا تجهیز آریا 2748
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14005144391 سلول بافت آزما 2749
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۶۹۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14003974630 آرا کاوش پژوه 2750
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2751 
تولیدی توزیعی اندیشه 

 پژوهان شریف
10320716235 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10102142567 مهندسی پترو پدم 2752
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2753 
مهندسی سنجش 

 کوشا
10101729742 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2754 
فن آوری تجهیزات 

 سرچاهی
10102176809 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10320431853 پرتو رایان رستاک 2755
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2756 
توسعه مبادالت 

بازرگانی بین المللی ره 
 رشد

10101375839 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10320126795 کوثر فرآیند ایلیا 2757
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14003410850 ویندما پژوه آر 2758
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2759 
مهندسی تعمیرات 
اساسی هواپیمایی 

 فارس کوه
10102418971 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2760 
خدمات فنی ارام 

 ازمون
10101722328 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14000253527 متسنیم کیمیای سیست 2761
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2762 
فنی مهندسی فرساد 

 صنعت البرز
10103520990 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10102072925 مهندسی آسیا وات 2763
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10102839447 آزمون سنج دقیق 2764
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2765 
احداث و توسعه 
نیروگاههای مپنا 

 توسعه یک
10102649926 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۶۹۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101151814 آسه صنعت 2766
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2767 
دی مهندسی تولی

 پارس جهد
10780068817 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2768 
بهینه سازان صنعت 

 تاسیسات
10102746588 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2769 
بنیاد علوم کاربردی 

 رازی
10187003024 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2770 
مرکز پژوهش 
 متالورژی رازی

10100909789 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2771 
مهندسی پیشرو اندیشه 

 صنعت
10102702571 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2772 
الكترو فارمد آذین 

 گستر
14004409408 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2773 
مشاوره و طراحی تولید 
و نصب ماشین آالت 

 صنعتی افرا
10103051589 

دانش بنیان 
 2 تولیدی نوع

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10103874961 اندیشه برتر میران 2774
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10101955175 عمران سازان مهاب 2775
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 فتهتجهیزات پیشر
19/12/1396 

2776 

آزمایشگاههای 
تحقیقاتی 

ازدیادبرداشت مخازن 
هیدرو کربوری پترو 

 پیام آسیا

14000063212 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10103060622 ستیغ فرا افق 2777
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

12/12/1396 

 10102618444 آریا پاس پایدار 2778
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10101473132 مهندسی مشكین حلقه 2779
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10320205048 عت ایدهفالت صن 2780
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۶۹۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103361198 آرین فن آزما 2781
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2782 
مهندسی مقیاس 

 همیشه ردیاب
10101997969 

دانش بنیان 
 2یدی نوع تول

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2783 
مهندسی بازرسی فنی 

 پویش صنعت ریلی
10102942646 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

2784 
زاگرس کمپرسور 

 ایرانیان
14005171675 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2785 
صنعتی توسعه ماشین 

 ایرسا
10320256022 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2786 
سازه های یاتاقان 

 شهریار
10100172517 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 رفتهتجهیزات پیش
19/12/1396 

 10103622658 توس راهبر انبوه سازه 2787
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2788 
مشاوران آزمای نفت 

 ایرانیان
10320774741 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10103663583 هیز ارگ پارسیانتج 2789
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

2790 
گروه مهندسی نوین 

 فن آوران ندا
10102717319 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2791 
طراحی و مهندسی 

 تراوش جم
10320549049 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10103951265 بكر پارت خاورمیانه 2792
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

2793 
فناوران سامانه های 

راهبردی شریف 
 )سهامی خاص(

10320857834 
انش بنیان د

 2تولیدی نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

2794 
مهندسی فن آوران 

 پوالد اوژن
10103218157 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10103116353 فروغ صنعت دریا 2795
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2796 
تولید شیرهای نفتی 

 تهران سوفا
10101941162 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14005014163 آسمان فراز شریف 2797
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  آالتماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

۶۹۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005221041 توسعه پایدار سلمان 2798
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

2799 
توسعه فن آوری های 

 پیشرو آتیه
14006058589 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10101912763 تابش پرداز پگاه 2800
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

2801 
مه فناور ظریف 

 دیدگانی
14003966981 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10101325553 همیان فن 2802
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2803 
دانش بنیان تحقیق و 

 توسعه ایرانیان
10320337210 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10103734758 ایرانیان بعد نگار 2804
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10102373049 فرایند نیرو پرداز 2805
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2806 
وشمند سامانه های ه
 فرا دریا

10320348390 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10103031406 پایشگرتدبیر افزار 2807
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

 14004086083 امانه مانا رایكتوسعه سا 2808
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2809 
طراحی و مهندسی 

سامانه های 
 الكترونیک آترون

10320793414 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2810 
فن آوران مكاترونیک 

 آرتا
14004648280 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10102862497 پویش رایان تصویر 2811
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

2812 
فرآیند آفرینش 

 مهستان
14003736840 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10320468492 رایا نیک خاور آریا 2813
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

2814 
مهندسی برق 

 والكترونیک قشم ولتاژ
10861501781 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

۶۹۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2815 
فنی مهندسی صنعت و 

دریایی فن آوران 
 سیراف

10101889313 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و  افزارهای برقسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14005089875 مبین آب تجهیز راد 2816
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2817 
سامانه هوشمند 

 ماداکتو
10320866496 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
و افزارهای برق سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10103726375 درسا پردازنده پارس 2818
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10320785031 زیست راه دانش 2819
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 یک، لیزر و فوتونیکالكترون
25/6/1396 

2820 
امیدان منظومه 

 گسترش اطالعات
10103182843 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2821 
مهندسی آی رود 

 الكترونیک آریا
10320348649 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ای برق و افزارهسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10320706401 صبا ارتباط شریف 2822
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 10102514430 پیش ران انرژی 2823
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06
 ترونیک، لیزر و فوتونیکالك

25/6/1396 

2824 
فناوری های نوین 

 سلیمان رای آسا
10320743863 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2825 
مهندسی ارتعاشات 

 بهروش
10102756808 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ای برق و افزارهسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14005827351 پویا صنعت کامبادن 2826
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2827 
به ساز انرژی سبز 

 اندیشان
14004282384 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
های برق و افزارسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10101724636 پالیز افزار 2828
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

2829 
خدمات مهندسی 

 مكانیک سنگ بیستون
10101643340 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ارهای برق و افزسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2830 
فناوری آرین ارتباط 

 کاسپین
10320140843 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10102709340 آرا الكترونیک افزار 2831
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و ختس -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

۶۹۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10104063922 ایمن پردازش مدار 2832
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2833 
صنایع الكترونیک 

 خوارزمی
10102254745 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و تسخ -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2834 
دانشگاهی مدیریت 

 انرژی نوآور افق
10320211545 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

2835 
مهندسی آریو انرژی 

 وندا
10320650586 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 10100696400 آنتن کار 2836
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 10102008023 سینا کاوش الكترونیک 2837
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و تسخ -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

2838 
بین المللی الكترونیک 

 رایان نیک
10102546703 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10320600701 راه انرژی دنیا 2839
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

2840 
مهندسی مشاور نیروی 

 آذربایجان
10101251371 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10103720876 ریزپردازان مدار سبز 2841
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10102017196 چابک صنعت پیشگام 2842
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

2843 
تكنولوژی الكترونیک 
و سیستمهای کنترل 

 کنترونیک
10100863161 

ش بنیان دان
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

2844 
مهندسی ماه ماشین 

 آریا
10320785070 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

2845 
داده ورزی فرادیس 

 البرز
10102616398 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10102207405 پرتو پژوه آینده 2846
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10101158162 برنا الكترونیک 2847
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

2848 
مهندسی سیستمهای 

 ناظر فرزان
10101765654 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

۶۹۸



 

 

  
 

 ردیف
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 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102274058 نگارین صنعت آسیا 2849
ان دانش بنی

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 10320708889 پردازش ارقام یسنا 2850
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2851 
مهندسی تعمیرات 
 انتقال نیروی تهران

10101765479 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10101117957 تولیدی اطمینان بخش 2852
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

2853 
فناوری اطالعات 
 وارتباطات هستی

10102566512 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

2854 
الین طرح فناوران 

 هوشمند
14006124880 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14005017926 راهبرد نگار آمیتیس 2855
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10103534297 آنام انرژی گستران 2856
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10102479630 مهندسی فراموج پژوه 2857
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14004113047 پار صنعت صعود 2858
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10103433967 آبتین تندیس ایده 2859
ش بنیان دان

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10101144787 پارس پرداز 2860
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10102522637 ریز سازگان تكین 2861
دانش بنیان 

 2نوع تولیدی 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10101199708 صنایع ارتباطی پایا 2862
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10320660386 آبفا فناور ایرانیان 2863
دانش بنیان 

 2 تولیدی نوع
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 10320397106 پیشگام تجهیز بنیان 2864
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2865 
فناوران اطالعات پرتو 

 نگار دانش
10103767210 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

۶۹۹
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2866 
رویان مكاترونیک 

 بنیان
10320396806 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10861550327 گرایش تازه کیش 2867
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 10101822854 فراسنج ابزار 2868
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2869 
طراحی مهندسی یكتا 

 فن تهران
10101983538 

دانش بنیان 
 2یدی نوع تول

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10103633161 تدابیر هوشمند وینا 2870
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2871 
مهندسی پویا صنعت 

 مدار
10102837293 

دانش بنیان 
 2لیدی نوع تو

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10320827013 نانو ویژن 2872
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

2873 
صنایع فرسام 

 الكترونیک هیراد کیان
14004315704 

 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2874 
صنایع تولیدی شیشه 
 عینک عادل خاورمیانه

14003341770 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10320499746 طاهر تاج پارس 2875
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10103098471 سروش ارتباط مهر 2876
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10320693480 موج رسا ارتباط آپادانا 2877
نش بنیان دا

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

2878 
مهندسی بهجو صنعت 

 اندیشه
10103088690 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10102883385 سخت افزار سارا 2879
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

2880 
نوآوران صنعت ریلی 

 پایش
14005825495 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2881 
مهندسین مشاور امواج 

 تتیس
10102909002 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14004104569 دور کاو پایش زیمان 2882
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

۷۰۰
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 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2883 
بهینه انرژی آذرخش 

 سفیر
14004995221 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

2884 
مهندسی نوین 
 اندیشان صبا

10102382855 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10101386590 آریان آسانسور 2885
نش بنیان دا

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

2886 
فرهیختگان حامی علم 

 و صنعت
14005143105 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10102563218 کارا دو هزار 2887
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

2888 
رباتیک اتوماسیون و 
 هوش مصنوعی نوژان

14004571033 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10101717351 بهساز صنیع سیستم 2889
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10102234288 فرآیند ارقام پرداز 2890
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14003365657 صدر الكترونیک دنا 2891
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14004840572 نمایه پرتو آشا 2892
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

2893 
طراحی مهندسی 

 صوت شریف
14004747889 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

2894 
صنعت و معدن شایان 

 فناوران آمیتیس
14004843858 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10103882170 پرتو ارتباط صبا 2895
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2896 
مهندسی کنترل 
 پردازش هوشمند

10103140765 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

2897 
ویرا سامانه زیتون 

 سانپار
14005142390 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10103863168 الوند توسعه دانا 2898
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14005157331 سیاره سبز لیو 2899
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

۷۰۱
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 10320874066 شفا تجهیز آذرخش 2900
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2901 
گروه صنعتی الكترو 

 پژواک آرین
10380193268 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10103532962 زمین موج گستر 2902
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2903 
طراحی مهندسی رایان 

 خودرو اندیش
10102152918 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

2904 
پارس الكترونیک 

 کیش
10861562950 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10861842401 فرا الكتریک شهر 2905
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2906 
مشاوران میالد فن 

 آسیا
10103351666 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2907 
مهندسی ابزار دقیق 

 هویار
14003188675 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2908 
سامانه بهینه سازی 
انرژی الكتریكی فن 

 آوران دانا
14004448327 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10320761438 پژواک گستر یار پاک 2909
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10320372535 پارت آوا کنترل 2910
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10320506910 صنعت میانه اتصال 2911
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

2912 
فنی مهندسی 

صنعتگران ارتعاش 
 پردازش

10320735592 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2913 
مهندسی پارس دانش 

 الكترونیک سها
14004144037 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

2914 
خدمات مهندسی ایده 

 آل مهد بان
10320497229 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 ونیکتالكترونیک، لیزر و فو
24/6/1397 

2915 
آرنیكا تجارت دانش 

 روز
10103859140 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

۷۰۲
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2916 
سامانه های دما نور 

 انرژی سدنا
10320845268 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کلیزر و فوتونی الكترونیک،
13/11/1397 

 10260239875 پارستل 2917
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2918 
ترویج صنعت سومی 

 پارسیان
14004447730 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 ونیکتالكترونیک، لیزر و فو
14/2/1398 

2919 
فرآیند گستر کویر 

 هوشمند
10320268637 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10102261027 مهندسی تهران دلیک 2920
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 ونیکتالكترونیک، لیزر و فو
13/11/1397 

 10320494488 سپیتام سازه پویا 2921
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2922 
خدمات فنی مهندسی 

و مشاوره فناوران 
 دوراندیش اشراق

10190040090 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
رق و افزارهای بسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10200348210 ارتباط سازان سهند 2923
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2924 
کامپیوتری علم و 

 صنعت نوید
10101386908 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ی برق و افزارهاسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2925 
فن آوران توسعه ی 

 ابزارهای پویا
14005769890 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2926 
مهندسی فرآیند گستر 

 آرتیمان
14005170771 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 انتهر
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10103156079 آریا همراه سامانه 2927
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10104089722 آروین شاره پرداز 2928
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2929 
ویستا صنعت زیست 

 کیا
14004564878 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2930 
فنی تولیدی نیكو 

 داشت
10101754357 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و ختس -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2931 
صنعت الكترونیک 

 سامع
10102493730 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2932 
مهندسی ارتباط پیشرو 

 فن پویا پارسیان
10103399944 

دانش بنیان 
 2ع تولیدی نو

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

۷۰۳
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2933 
مهندسی آذرخش ایستا 

 توان
14002919359 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2934 
ایده فناوران 

 الكترونیک پارسان
14007508087 

نیان دانش ب
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2935 
مهندسی بهینه علم 

 آوران کاسپین
14004152711 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10103710800 ابزار دقیق آرتیمان 2936
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10102363370 ویستاجهان 2937
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14004638378 ارتباط صنعت یگانه 2938
ن دانش بنیا

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 10102817961 الماس شبكه داران 2939
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2940 
توسعه ارتباط و فن 

 آوری صدرا
14005319017 

بنیان دانش 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

2941 
مهندسی سگال 

 پردازش پارت
10103725851 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10101868459 تراشه پرداز پویا 2942
بنیان  دانش

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

2943 
مهندسی سامانه های 
 پایش هوشمند حسام

14005386584 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14005372299 آریو سورن آرون 2944
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10102322045 یكتابهینه توان 2945
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320742921 سامانه پایش قدرت 2946
ش بنیان دان

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14003736343 مبدل انرژی پاسارگاد 2947
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2948 
مهندسی رهرو تالش 

 جاوید
10101998687 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2949 
فن افزارهای هوشمند 

 فراسو
14006189045 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

۷۰۴
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2950 
طراحی و مهندسی 

 پویش توان الكتریک
10102873756 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14005894876 توان دانش مهرسام 2951
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2952 
گسترش ارتباطات 

 دادبه
10103757745 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320370153 نگاشت افزار ژوبین 2953
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10101835414 هزاره سوم 2954
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

2955 
تولیدی و صنعتی تابا 

 الكترونیک
10100929184 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2956 
پیشتازان صنعت فراز 

 ارتباط
14006120964 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10102884070 پایون آریا 2957
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2958 
طراحی و تولیدی 

 ازش آرمانبهینه پرد
10103254639 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14004881149 کیهانه کاوش آمود 2959
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2960 
ی آرایه ایده ها

 هوشمند آسیا
14004721067 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10320506720 ایده بكر مبین 2961
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

2962 
 بزارمهندسی پیشرو ا
 دقیق اندیشه

10195006952 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2963 
راهكارهای صنعتی 

 سارنگ
14003632100 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10320638658 ازش منطقی پارسپرد 2964
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10101284874 همایه 2965
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10103515265 سفیر صنایع ارتباط 2966
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

۷۰۵
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  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2967 
مهندسی برنا طراح 

 الكتریک
10103766544 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10100015330 کاوش آرگون جوش 2968
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14005456914 فنون ریز تراشه میزان 2969
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2970 
خدمات مهندسی لیان 

 ش صباآریا ت
10320345758 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2971 
تجارت الكترونیک 

 عرش گستر
10102632507 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

2972 
نوآوری پیشگامان 

 مشكات
10320822900 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2973 
گروه صنعتی ایمن 

 زلزله سدید
10320484202 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10320856151 وش یاران فن پویاکا 2974
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10320396329 ایلیا بنیان دانش 2975
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10103132460 افتتلكا مس 2976
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14007077910 نگین فناوری پارمین 2977
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

2978 
صنعتی توزین 

 الكتریک
10860201530 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

 10101995724 سنجش افزار آسیا 2979
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10101780114 پایداران پارسا 2980
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

2981 
مهندسی آنیل صنعت 

 پیشرو
14003484803 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2982 
نوین برنامه کارا 

 شریف
14006138310 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10101429553 فرند پیمایش 2983
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

۷۰۶
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  نام شرکت

 دانش بنیان
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وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

2984 
سامانه پردازان همگام 

 رادین
14003968998 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14006455923 پویش طراده 2985
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10103204655 سیما الكترو طب 2986
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

2987 
پردازشگران 

مكاترونیک پارسه 
 انرژی

14005945317 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2988 
مهندسی موتور آزمای 

 ثمین
10102843733 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2989 
مهندسی راستین 
 الكترونیک پویا

10320815171 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2990 
زیر ساخت مرکز داده 

 ارم
14004499910 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10380611451 ریز پردازنده شریف 2991
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10103180214 موتور اسكان خودرو 2992
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2993 
آفتاب عصر جدید 

 ارتباط
14003772046 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14003626820 پرتو نگار تجهیز امین 2994
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

2995 
مهندسی صنعت دقیق 

 تیكا
10320243667 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14005234550 فن تدبیر سبز ویرا 2996
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14004460728 پرنیان گستر پرتو سنج 2997
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10320337337 مكان پرداز رایمند 2998
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

2999 
مهندسی صنایع برق 

 آذر کلید
10100141453 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

3000 
مهندسی اندیشه 
 راهیان گسترش

10102484931 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

۷۰۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
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3001 
مهندسی سامانه های 

 عصر تمدن
10102116645 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10101295409 پک توس 3002
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10320347517 مگا موج ایرانیان 3003
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14006904366 فرا پردازش موج کوثر 3004
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10480113400 آب راه نقشه البرز 3005
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14003662366 ابزار دقیق آب آزما 3006
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14007221781 هامون طیف ارتباط 3007
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10190062072 آفرینش پندار آینده 3008
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14005608711 حسگر صنعت داریا 3009
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

3010 
تحقیقات وتوسعه 

 صنعتی زانیج
10101522743 

 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10102450690 صدور احرار شرق 3011
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

 10101089365 کشت و صنعت زرند 3012
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

 10320640203 کرانه نیلگون افق 3013
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 10320313826 پویا ژن آزما 3014
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 ایع غذاییکشاورزی و صن
19/11/1398 

3015 
پترو یک صنعت 

 ماندگار
10320791218 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/1/1399 

 10101375917 کشت و صنعت رعنا 3016
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/1/1399 

3017 
مهندسی تحول آفرین 

 برنا
14005887534 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

۷۰۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3018 
تولیدی فارمد بهین 

 آزما
10320898394 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 10101567157 ینمنشور سیم 3019
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10101351534 موج نیرو 3020
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14004419080 تک فام سازان شفا 3021
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14006449196 آمو فارمد آریا 3022
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 14004113197 آوین زیست کیمیا داده 3023
دانش بنیان 

 2دی نوع تولی
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

 14006716507 نصر هدایت افق 3024
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

3025 
صنایع پویه الكترونیک 

 تولید
10101598210 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرانت
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/2/1399 

3026 
مهندسی افق پردازش 

 توان
14005725674 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

3027 
هوش فناوران عصر 

 فردا
14006293927 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

 14004685900 سرو انرژی کیا 3028
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10100290694 مهان نگار افزار 3029
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10101546877 مهرانفورماتیک 3030
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10103118321 صدرا فن پرداز 3031
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
برق و  افزارهایسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

3032 
مهندسی پایش صنعت 

 نوین
10102027469 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

3033 
فن آوری الكترو موج 

 مبین
10320647554 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ارهای برق و افزسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

3034 
فن آوران کوشای 

 سحر
10590027545 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

۷۰۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005316753 برنا نوآوران پویا 3035
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
ای برق و افزارهسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10103647200 نصر پردازان کوشا 3036
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14005253412 آریا فزان خلیج فارس 3037
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
 فناوری زیستی، -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

 14005655331 بهداشت محیط اندیش 3038
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

 10320367155 نوآوران نگین ارژن 3039
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

 10103912969 سلول بافت زیست 3040
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 14003878257 دانش نوین آرین یكتا 3041
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

3042 
 اوری آبكشتتوسعه فن

 آویسا
14004825409 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 10320640070 دانا ژن پژوه 3043
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

3044 
پژوهشی انتقال سامانه 

 مولكولی های زیست
10320490203 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 10103051384 یسنا مهر 3045
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 10320656446 دام گستر پیشگام 3046
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

 10320607463 پیشگامان انتقال ژن 3047
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/12/1396 

3048 
فرآورده های غذایی 

 آذر نوش شكوفه
10101786785 

دانش بنیان 
 2ع تولیدی نو

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 14004788358 گروه آریا صنعت سلیم 3049
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

 14004425173 ژن کاوش آزما 3050
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

ی زیستی، فناور -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

24/6/1397 

3051 
گروه تولیدی صنعتی 
 آسیاب ماشین ایرانیان

14006456787 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/3/1397 

۷۱۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006114885 امرافر ژن 3052
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 ی و صنایع غذاییکشاورز

23/4/1397 

 10103470544 بهشید زیست فرآورد 3053
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

 10103432801 دشت سبز آتیه 3054
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

3055 
حامی کشاورزی 

 همسوی محیط زیست
10181502529 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 14005931644 هورسان پرتو آزما 3056
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/3/1397 

 10320705658 رپارس ژن گان فن آو 3057
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

24/6/1397 

 14007704962 فن آوران سالمت تام 3058
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

3059 
فن آوران اطالعات 
 پزشكی نوید سیمرغ

14007646679 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

3060 
فنی مهندسی دریا 

 پژوهش مهر
10320173208 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

3061 
فناوران کشت گستر 

 ایرانیان
14008012571 

یان دانش بن
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

 14005973100 خرم بهار آتیس 3062
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

3063 
توسعه دانش فنی 
فرآیندهای زیستی 

 شریف
14006038634 

دانش بنیان 
 2 نوپا نوع

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/1/1399 

 14007471675 پرلوک پردیس پارسه 3064
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/1/1399 

3065 
کارا نیک قائم سامد 

 کیش
14005755021 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و ختس -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

3066 
صنایع هوافضا مهرگان 

 آسیا
10183002834 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14008921952 دارا بن فن 3067
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

های برق و افزارسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14008969413 پیشرو موج آراد 3068
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

۷۱۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008444608 ویانا کیان 3069
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 کک، لیزر و فوتونیالكترونی

19/11/1398 

 14008534384 کهربا ماشین پارسیان 3070
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14007631967 سبز سالمت ویستا 3071
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

 10101307463 پروتئین صنعت دماوند 3072
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

3073 
هوبر سازگان نیک 

 اندیش
14008177020 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14007021867 فناوران سپهران موتور 3074
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14005303245 توسعه بن دا فرآور 3075
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

3076 
لكترو زیست سوخت ا

 فناور
14008297079 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

 14007313260 نانو سبز آوران طوبی 3077
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

 14007651985 باوند پایا تاب 3078
بنیان دانش 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10320786923 هزارتوی فن 3079
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14007950206 هیرو نگار پارس 3080
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 انتهر

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14007371381 نو آوران صنعت رابین 3081
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

3082 
اوج راهبر بیتا 

 الكترونیک
14004527513 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 نتهرا
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

3083 
جامع تحقیق و توسعه 

 فناوری های خودرو
10102026814 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

3084 
مهندسی محیط کشت 

 سیوان
14008257752 

دانش بنیان 
 2ا نوع نوپ

 تهران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

 14007846006 بهین فناوران آریو 3085
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

۷۱۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3086 
نیک اندیشه آفرینان 

 میهن
10200388637 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

3087 
سدید سازه پرواز 

 شریف
14007481101 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14008390537 آنی نوین هوشمند 3088
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14007621261 توسعه گران بعد سوم 3089
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

3090 
ابتكار عرصه فناوری 

 هوشمند
14007957882 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فزارهای برق و اسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10320480971 مدار سازان ایرانیان 3091
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3092 
ایده بازار توسعه راه 

 خلق ابزار
14008224946 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14007867707 آیهان چاپگر فلز 3093
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14007411682 بیناب سنجش دماوند 3094
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

برق و  افزارهایسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3095 
گروه آتروپات اروند 

 الكترونیک
14008250678 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10104023787 گروه آریا مقام پارس 3096
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

های برق و افزارسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

3097 
آکام مكاترونیک نوین 

 فناور
14007748322 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14003899198 پیشرو ابتكار و دانش 3098
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

های برق و افزارسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14004921965 رسا نیک فنون اطلس 3099
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14007336164 زیستا ژن آفرین 3100
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 ترونیک، لیزر و فوتونیکالك

12/5/1398 

 14006142722 آبتین طب فن آور 3101
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

3102 
نیک فن آوران ظهور 

 شفق
14008352053 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کلیزر و فوتونیالكترونیک، 
1/10/1398 

۷۱۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008799131 فناوری درنا پایش 3103
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

3104 
نوین پردازش ورنا 

 صنعت هومان
14007210660 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کلیزر و فوتونیالكترونیک، 
12/5/1398 

3105 
طلوع باور جوانان 

 پارس
14005273692 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

3106 
بصیر اندیشان بینا 

 تدبیر
14008383670 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کلیزر و فوتونیالكترونیک، 
12/5/1398 

3107 
مشاوران ایمنی پنج او 

 هفت
14007812636 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14004625556 پرتو مبدأ پرگاس 3108
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 یکو فوتونالكترونیک، لیزر 

1/10/1398 

3109 
فناوری سیستم های 
 هوشمند عصر نوین

10102863367 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

3110 
فرا سنجش افزار 

 پردیس
14004336607 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 یک، لیزر و فوتونیکالكترون
19/11/1398 

 14006096585 امید آروین آفاق 3111
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14007875524 گیرا پیام صنعت 3112
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 ونیکتالكترونیک، لیزر و فو

12/5/1398 

3113 
اهورا مقام سرزمین 

 کهن
14008080650 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14008331448 کیا گیتی صنعت 3114
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 10102194333 سهند الكترونیک نیرو 3115
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14007735889 راهبران اینترنت اشیاء 3116
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3117 
اترک فیدار هوشمند 

 البرز
14007852839 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

3118 
فناوران نیمه هادی 

 کارا پردیس
14008036764 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

3119 
راهكار هوشمند مهام 
کاسپین منطقه آزاد 

 انزلی
14007702293 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

۷۱۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3120 
بهینه سازان سیستم 

های آب و انرژی سبز 
 پایش افرا

14007007352 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14007499920 الوان پایش ونداده 3121
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14007797191 فرا جهش ویرا 3122
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

رق و افزارهای بسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 10100977020 البرزالكترونیک 3123
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3124 
فانوس سامانه اطلس 

 نو
14007606900 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06
 رونیک، لیزر و فوتونیکالكت

14/2/1398 

3125 
پیشگامان صنعت 

 سپهر آرمان
14004356760 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14005499229 فرآیند راهكار نیک 3126
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 یک، لیزر و فوتونیکالكترون

24/6/1397 

3127 
فناوری پیشرو اوج 

 آمیار
14005273070 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

3128 
پاد کیان سیستم 

 هوشمند
14005872573 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 کک، لیزر و فوتونیالكترونی
26/8/1397 

3129 
دانش بنیان رایانه 

 رباتیک
14006702551 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

3130 
خانه هوشمند آرمینا 

 نوین
14007362029 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 ونیک، لیزر و فوتونیکالكتر
24/6/1397 

3131 
مهندسی توان تجهیز 

 جهان آزما
14006613760 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14007197117 آوا یار صنعت 3132
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 کلیزر و فوتونی الكترونیک،

26/8/1397 

 14006879011 ره بین صنعت نصیر 3133
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14005399714 بهینه سازان ابتكار آزما 3134
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 یکو فوتون الكترونیک، لیزر

24/6/1397 

 14006319897 نورا تار هوشمند 3135
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14007505616 اندیشه فرتاک امیرکبیر 3136
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 کیالكترونیک، لیزر و فوتون

13/11/1397 

۷۱۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102190914 نصیر موج گسترش 3137
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

3138 
مبین اندیشان عرصه 

 صنعت
14004371064 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14005019586 راستین پژوهان سگال 3139
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3140 
متخصصان سامانه 
 های الكترونیک خاتم

14007448965 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 یکنالكترونیک، لیزر و فوتو

23/4/1397 

 14007744181 فناوری آوید نت 3141
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14004270048 کهربا صنعت اسپادان 3142
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

3143 
ژرف اندیشان فن 

 آفرین
14007734299 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10103005366 ایمن تابان لیاقت 3144
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

3145 
توسعه ارتباطات 
 هوشمند تاریانا

14007158217 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3146 
مهندسی پویا گستر 

 آسمان
14007260190 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

3147 
الكترو پرتو علم و 

 صنعت
14005253372 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14006873584 پارس مبنا گام آراد 3148
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

3149 
بیشینه سازان سالمت 

 فردا
14006867870 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14005583945 هوش افزار گستر سازه 3150
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

 14005932402 شهر هوشمند گیل سا 3151
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 14006572774 هوشمند سازه فرا سیم 3152
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

3153 
نه داده پردازان بهی

 رایمون
14006860705 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

۷۱۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3154 
فنآوران لرزه زمین 

 پایش
14006161112 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14005904318 هوشمند سازان تسال 3155
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

3156 
سامانه های هوشمند 

 برسام
14006943705 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14006557273 فلز کیمیادما  3157
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 14005085259 بسامد افراز سیستم 3158
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 14007135194 رویا موتور هستی 3159
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

3160 
مهندسی حرکت آریا 

 پیشرو
14006877987 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14006729878 طیف پردازان رهام 3161
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

 14004648256 ویانا نیكان 3162
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

3163 
فناوران فراموج علم و 

 صنعت
14006454426 

بنیان  دانش
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

3164 
فن گستران خودروی 

 توسن
14006311579 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 14006170135 صنعت الكترونیک برفر 3165
یان دانش بن

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10102388276 بهین رایانه نقشینه 3166
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 14006601744 سازه حسگر رایان 3167
دانش بنیان 

 2وع نوپا ن
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

3168 
سامانه های شبكه و 

 فرمان شریف
14007188508 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

3169 
صنایع رباتیک و 

مكاترونیک ایرانیان 
 رهپوی دانش

14006803320 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3170 
زیست فناوری رخش 

 آب
14005092421 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۷۱۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3171 
فن آوران سپید 

 جامگان
14006275442 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 هرانت
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

3172 
پوشش جوش صنایع 

 آلیاژ
14005199424 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

3173 
توسعه فناوری های 

 هوشمند سپهران
14006163245 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 زات پیشرفتهتجهی
23/4/1397 

3174 
مهندسی توسعه انرژی 

 شهر پایدار
10320407627 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14006916947 توسعه انرژی شهر آبی 3175
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 14007538116 بسپار فراورش ایرانیان 3176
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

3177 
دانش بنیان جوش 

 مدرس
14004695028 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

3178 
مهندسی ابزار حرکت 

 هوشمند
14004975942 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10100412333 فن اوری اسوه 3179
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14006907791 محرک سازان دنا 3180
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 زات پیشرفتهتجهی

24/6/1397 

 14007818587 نیک پی فن آور آرتا 3181
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

3182 
دانشگاهی راهكارهای 

 مهندسی پاک
10320443300 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10103861166 ز لین طبگ 3183
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14007684164 بنیان پاد افزار 3184
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14006541240 گوهر پژوهان سپندار 3185
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 14007160193 تكاپو گران سیستم آرا 3186
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 10320353877 پارس جذب فرآیند 3187
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

۷۱۸
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 شرکت
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 10103549072 کارسان پایا آپادانا 3188
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3189 
تفكر اندیشان نو 

 صنعت
14007140574 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10320872708 آمارد بن کاوش 3190
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 10320734251 زلزله آزمای شهر 3191
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

3192 
مهندسی پالسما 

 صنعت طب
14006702342 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و اشینم -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

3193 
پایدار صنعت کارا 

 ایرانیان
14005936410 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10103899849 پایدار کنترل آریا 3194
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

افزارهای برق و سخت -06
 یکو فوتونالكترونیک، لیزر 

23/4/1397 

3195 
مهندسی ایده پروران 
 برآیند علم و صنعت

14006443395 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

31/4/1396 

 14006939476 آپادانا فوالد البرز 3196
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

3197 
آریا مبتكر خاور 

 پارسیان
14006800522 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

3198 
مهندسی مشاور 

حفاری و تكمیل چاه 
 دستان سام

14006489180 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 14007345757 ار پالستآرکا فید 3199
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 10780160611 سورین ماشین جاوید 3200
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

3201 
نواندیشان راه صنعت 

 امروز
14006393182 

دانش بنیان 
 2ا نوع نوپ

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14005253368 ایرسا آسیا آسمان 3202
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

3203 
تصفیه صنعتی آب 

 شریف
14007730924 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 شرفتهتجهیزات پی
26/8/1397 

3204 
انرژی و الكترونیک 

 ری موج
14005798343 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

۷۱۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005441442 بتن خود ترمیمی ایلیا 3205
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

3206 
 دی صنعتیطراحی تولی

 پویانه گستر ریواس
14006011092 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

3207 
ماشین سازی نورسان 

 پدیده ایساتیس
14007358769 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

3208 
مهندسی بازرگانی 

رت مهر صنعت تجا
 کهربا

14003925885 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

 14006985948 ناب آفرینان فردا 3209
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

 10320589602 تكاب پیشرو پویا 3210
دانش بنیان 

 2پا نوع نو
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

 14007034013 پرواز افراز هوا صنعت 3211
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 14004388217 اندیشه گستر مبین 3212
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 پیشرفته تجهیزات

26/8/1397 

3213 
مهندسی زیست 

 فناوری آرمیتا
14007879780 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14007755284 هوپاد صنعت کارمانیا 3214
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

 14007392120 انرژی سپهر رادسپنتا  3215
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

3216 
تجهیزات درمان 
 پیشرفته پرتو آسیا

14008386941 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 14008181963 ایرسا چكاد کیش 3217
بنیان  دانش

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

3218 
ویرا فن آوران آوای 

 پیشتازان
14007405054 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

3219 
تولیدی مبدل های 

 حرارتی میراب
14008364430 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 رانته
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14007606666 نمونه آزمای ماد آرین 3220
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 14004758694 طرح و آزمون عروج 3221
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

۷۲۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008272990 پرنیان نرمین صنعت 3222
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 10320294680 مبین طرح دانش گستر 3223
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 14008048509 تاج نیک صنعت البرز 3224
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 14007612118 رایان طب بنیان 3225
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 10320217443 پیشرو صنعت آمال 3226
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

 آالت وماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

3227 
تحلیل گران هوشمند 

 مخاطرات محیطی
14005866418 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14007609479 فناوران توسن انرژی 3228
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 14008214240 مهام صنعت فاخر 3229
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 14007742030 نهان انرژی آذرخش 3230
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

3231 
بازرگانی رایان پدیده 

 هرمز
10320144374 

نش بنیان دا
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

3232 
الماس پاکان تک 

 ویستا
14008209352 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

3233 
آگاه پدیدار رای 

 سیمین فام
14007834559 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14008214196 مدیریت آتیه بهمن 3234
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10420192815 مهندسی فرائد پویا 3235
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14008308075 کیهان تجهیزات دانش 3236
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14008007869 همای ماندگار انرژی 3237
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

۷۲۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3238 
برق و انرژی مبین 

 پردیسان
14008011722 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14008027509 فرا ساحل اوج سپهر 3239
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

3240 
تكوین و تحقق 

 محصول
14006226820 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

3241 
یكتا هیدرولیک صنعت 

 غرب
14008308362 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

3242 
نفت آزمایان ژرف 

 اندیش
14008846527 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

 10102908244 فرا صنعت سازان کاج 3243
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14008339255 ژن درمانی خاورمیانه 3244
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

آالت و اشینم -04
 تجهیزات پیشرفته

23/1/1399 

 14007762782 اندیشه شتاب پویه گام 3245
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3246 
راهكار اندیشان 

 خدمات مالی
10102477205 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

3247 
مبتكران سیستم 

 کاوش
14006041690 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14006314500 ایوان رایان پیام 3248
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

طالعات و فناوری ا -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14005276108 موج ایرسای مهر 3249
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3250 
خوشه چینان هفت 

 آسمان
14006885523 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
اطالعات و  فناوری -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

3251 
قطب دانش و فناوری 

های مدرن ستاره 
 پارس

14004752802 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

۷۲۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007381709 رهنما فناوران شریف 3252
دانش بنیان 

 2نوع  نوپا
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3253 
رایا نگاران کسب و 

 کار
14007328459 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14006767796 شهر هوشمند آستیاگ 3254
ن دانش بنیا
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14007732696 ایده پردازان سپهر پاژ 3255
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3256 
توسعه پارس پردازش 

 هوشمند اندیشه
14006621990 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14007091212 داده نشان پارسیان 3257
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007364662 وشننور فرداى آینده ر 3258
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3259 
فناوران پیشرو پارس 

 نت
14005954116 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

3260 
ن خدمت دید نوی

 ماندگار
14006918062 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14007571920 مشاوران طلوع پایا 3261
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3262 
وشمندسازان سالمت ه

 پایدار
14007620898 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۷۲۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3263 
تجارت الكترونیک کارا 

 مهر قشم
14004917417 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004046923 افق سیمای خورشید 3264
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14004948143 مها سیستم سپنتا 3265
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 یارایانه
24/6/1397 

3266 
اندیشه پردازان 

مدیریت اطالعات 
 پارسیس

14007313561 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3267 
فناور ترابر هوشمند 

 بازار
14007072609 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای اطات و نرمارتب

 ایرایانه
24/6/1397 

 14006606525 راهكار هوشمند ویرا 3268
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007695710 راهكار فناوری نویان 3269
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

 فناوری اطالعات و -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14005770366 ایده بنیان شریف 3270
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3271 
نقشه راه کسب و کار 

 ایرانیان
14007838928 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
ی اطالعات و فناور -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3272 
فرهنگی هنری نردبان 

 اندیشه فردا
14007247353 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14006475196 اینترنت اشیا ایرانیان 3273
دانش بنیان 

 2نوع نوپا 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

۷۲۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3274 
فن آوری اطالعات و 
ارتباطات اطلس یاب 

 ترشیز
14006847170 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14006851740 توسعه امن کیان 3275
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007480742 تجارت الكترونیک بهار 3276
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007763779 سانا گستر سپنتا 3277
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3278 
بهین علم و صنعت 

 رایزن
14008035797 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14007900032 وقایده پردازی ذ 3279
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3280 
مرکز پژوهشی نانو 
سیستم های مدار 

 مجتمع امین خصوصی
14007309372 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 یارایانه

14/2/1398 

 14007741991 راهكار پرداز یک پی 3281
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 14007261342 گشت سالمت آریا 3282
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 یارایانه
14/2/1398 

 14007017718 همیار سریع پارس 3283
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 14007901354 کارآمدان دانش بوم 3284
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 یارایانه
12/5/1398 

۷۲۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006915167 پارس ترابران مبنا 3285
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007095989 سامانه پایا پای رانک 3286
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 اییانهرا
13/11/1397 

3287 
فناوری اطالعات راهبر 

 سداد فارس
14004651580 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14007708208 فن آوران سپارش پویا 3288
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ت و نرمارتباطا

 ایرایانه
13/11/1397 

 14007509322 ستارگان آینده پویا 3289
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3290 
توسعه آموزش های 

 سیمرغ
14008237675 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
و فناوری اطالعات  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3291 
اول توسعه دهندگان 
 زنجیره بلوک سامان

14007990086 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3292 
کسب و کار برخط رد 

 کاال
14007936810 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3293 
توسعه اندیشه خبره 

 تهران
14007017060 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 14007471768 تحلیلگران داده صبا 3294
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14008005512 آینده گستر جهان کارا 3295
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

۷۲۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3296 
مهندسی رایان توسعه 

 آران
10320512530 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3297 
نگاه چیستا محور این 

 سو
14007244044 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3298 
ایده پردازان دانش 

 یمیاک
14007020910 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3299 
راهكارهای هوشمند 

 سامیز
14007824972 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3300 
گران همراه کاوش

 کیش
14006446096 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3301 
فروزان ارتباط نوین 

 کوچ
14007004987 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

3302 
رویداد نگاران اطلس 

 تجارت
14007815702 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14008130974 پردازش آسان آیان 3303
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

3304 
سیستم های منابع 

 انسانی سیمرغ
14008048211 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

3305 
هنر بخشان نوین 

 شایگان
14005143143 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

زارهای افارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

3306 
توسعه پرداز هوشمند 

 راسپینا
14008336818 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

۷۲۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006641869 مانی پیمان بان 3307
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای و نرمارتباطات 

 ایرایانه
19/11/1398 

 14006809949 صدرا سیستم تدبیر 3308
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

 14007580525 کیان افق هیربد 3309
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای نرم ارتباطات و

 ایرایانه
1/10/1398 

3310 
ایرانیان رایانش 

 پزشكی
14008144900 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

3311 
ارتباط پیشرو توان 

 کارآمد
14008537674 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
و  فناوری اطالعات -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

3312 
بین المللی هزار پیشه 

 یكتا
14004564221 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

3313 
کار و آثار معاصر 

 ایرانیان
14008238809 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

3314 
خدمات مهندسی ایده 

 نواتیه
10101244521 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3315 
توسعه زیرساخت مكان 

 آشنا
14008583329 

دانش بنیان 
 2پا نوع نو

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007993908 تریتا فردوس تجارت 3316
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3317 
میدیا گستران نوین 

 تجارت محیا
14008277143 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۷۲۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3318 
توسعه فناوری آرین 
 داده پیوسته ایرانیان

14008195510 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3319 
آیندگان ویرا مهندسی 

 نرم افزار
10320477424 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3320 
فن آوری چیدمان اتاق 

 سه کنج
14006933086 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3321 
پردازش بنیان سالمت 

 کارا
14008254477 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

3322 
سامانه سفیران مهر 

 همگردی
14007583230 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

رهای افزاارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3323 
کاروان سفرهای 

 هیرمان
14007938261 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3324 
توسعه سرمایه گذاری 

 توکان افزار
14008488312 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رتباطات و نرما
 ایرایانه

12/5/1398 

3325 
توسعه کسب و کار 

 جاوید بیدک
14007365868 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3326 
شبكه جامع رانندگان 

 شجران
14007111888 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3327 
خدمات مشاوره ای 
علوم تغذیه و طب 
 سنتی طعام اسرار

10100457507 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14005304928 راهكار بعد ششم 3328
ش بنیان دان

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

۷۲۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008006376 هوشمند شبكه پایدار 3329
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14007399198 ارتعاش آوین سازه 3330
انش بنیان د

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 10102719952 طرح و پردازش غدیر 3331
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 14007641499 بام افراز مانا 3332
نش بنیان دا

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14007706550 پیشرو وندا هستی پویا 3333
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3334 
فرا توسعه فردا پرداز 

 ثمین
14008031420 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3335 
فن آوری زنجیره 

 بلوکی سبحان
14008422149 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3336 
یریت توسعه مد

 ارتباطات کمان
14008355421 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3337 
نوین اندیشان فال 

 نیک
14007856087 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3338 
پیشتازان ایده نوین 

 اطلس
14007071587 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3339 
تجارت الكترونیک 

 ارسباران
14008345237 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایهرایان

14/2/1398 

۷۳۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3340 
همیار تربیت کودک 

 گهواره
14007272601 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 10320273787 ایده پژوهان آویژه 3341
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
ای افزارهارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3342 
مهندسی داده پردازی 

 رایا نورد ایرانیان
14004465089 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3343 
توسعه فناوری های 

 نوین آرکا
14008013821 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
اطالعات و فناوری  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007918452 فناوران سرمد گیتی 3344
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3345 
گروه فناوری اطالعات 

 آتیه ویستا نگر
14006648388 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3346 
داده پردازی نیک آسا 

 فام
14006917382 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3347 
آسان رسانان غذای 

 نوین ایرانیان
14007530877 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3348 
پیشران کسب و کار 

 آراد
14007534321 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3349 
داده پردازان هوش 

 روبین مصنوعی
14005573083 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14005905625 آروین زیست سالمت 3350
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 ندسیطبیعی سلولی و مه

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۷۳۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006200748 آرمان زیست فارمد 3351
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14005373403 باز ترمیم هزاره 3352
ان دانش بنی
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14007218424 فرین بهبود تشخیص 3353
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-،گیاهی درمان )سنتتیک
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14007883964 نیواد فارمد سالمت 3354
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14005299756 انشهوگر دارو د 3355
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14005471826 بهین زیست آرامه 3356
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
ه تشخیص و پیشرفته حوز

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14006270199 هامر نوین دارو تولید 3357
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۷۳۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3358 
الشن دارو مكمل 

 سرزمین پارس
14004568375 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10320201122 داروسازی فار بیوسان 3359
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

3360 
فن آوری رشد آفرین 

 زیستی
14005700248 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-هیدرمان )سنتتیک ،گیا
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14006412367 فرین دارو دانش 3361
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14004788698 آنا شیمی اسپادانا 3362
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14004339346 مبتكران آگاه هدف 3363
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
 خیص وپیشرفته حوزه تش

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

3364 
ژرف اندیشان فناور 

 زیست بسپار
14007658772 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 ی(بافت و بیوتكنولوژ

14/2/1398 

۷۳۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006880075 زیست شیمی پاسارگاد 3365
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14008572737 زیست واکسن سینا 3366
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14005455683 شمیم طب سپید گیتی 3367
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
و مهندسی  طبیعی سلولی

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14006039956 زیست آزما آریا ویژن 3368
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14004429994 فدک زیست فناور 3369
انش بنیان د

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

3370 
فناوری های زیست 

 تقلید توکل
14007560034 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
و  صپیشرفته حوزه تشخی

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14005132148 فن آوران زیست آویسا 3371
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

۷۳۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008308100 مهرسام آریا فارمد 3372
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

 14008311867 درمان گستر رناپ 3373
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

رآورده های دارو و ف -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

3374 
دانش بنیان دکتر 

 غنوی
10320340749 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 یطبیعی سلولی و مهندس
 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

3375 
سالمت گستر ایرسا 

 دارو
14007786426 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

3376 
شیمی زیست فن 

 آوران آرامیس
14006865163 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

3377 
جراحان کوچک 

 طبیعت
14005912739 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
 پیشرفته حوزه تشخیص و
-درمان )سنتتیک ،گیاهی

طبیعی سلولی و مهندسی 
 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

 14004902038 شیمی درمان ارسطو 3378
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

۷۳۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004251166 دارو پژوه سامان 3379
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

3380 
ترانه های شفا بخش 

 طبیعت
14005159863 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

فرآورده های دارو و  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

 14007774610 ژن درفام پارس 3381
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 و بیوتكنولوژی(بافت 

26/8/1397 

 14005691545 جاوید دارو درمان 3382
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10102762224 دارو سازی ندا 3383
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14006139188 زیست آزمای پزشكی 3384
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ی سلولی و مهندسی طبیع

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

3385 
توسعه فناوری ایرانیان 

 ژن
14006208745 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

۷۳۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006394734 پاک نهاد کسا 3386
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14006744454 زیست مواد فارمد 3387
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
و  صپیشرفته حوزه تشخی

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14005468262 ایمن سفارش ابتكار 3388
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

3389 
فناوری اطالعات و 
 ارتباطات پویش آکس

14007755776 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14005028765 ارتباطات ثابت رسپینا 3390
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

3391 
بینش هوشمند نسل 

 وپیشر
14008858450 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14004057042 پیشگام پایا زیست 3392
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 طبیعی سلولی و مهندسی

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

3393 
ستاره امن دنیای 

 هوشمند
14008430384 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14007747735 مهام دانش افزار 3394
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ات و نرمارتباط

 ایرایانه
19/11/1398 

۷۳۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3395 
فرا بوم کسب و کاری 

 نوآوری باز
14008373740 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 14008504551 طوبی طب کوثر 3396
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

ات و وسایل، ملزوم -05
 تجهیزات پزشكی

1/10/1398 

3397 
فن آوری ثروت پیشرو 

 پارس
14008715657 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

3398 
تجربه یكتای ماندگار 

 پیروز
14008517354 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
 فناوری اطالعات و -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

 14007469610 آرشام سیستم فرتاک 3399
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/1/1399 

 14005051116 مجمع ترنم صبح سپید 3400
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

ت و فناوری اطالعا -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14008327225 هوشمند تجارت نمودار 3401
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14008236883 توسعه درمان سرو 3402
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

زومات و وسایل، مل -05
 تجهیزات پزشكی

1/10/1398 

 14008726711 بدر تجهیز ایرانیان 3403
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/11/1398 

 14007363638 ریز پایش آنی هوشمند 3404
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/5/1398 

3405 
پردازشگران آهنگ 
 سالمت خاورمیانه

14008507200 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/5/1398 

3406 
فن اوران رایانه ای 

 شهاب
10102478871 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/1/1399 

 14005328200 علم گستر ماد 3407
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

25/6/1396 

3408 
زیست تجهیز دانش 

 پویا
14007056295 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

۷۳۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007050549 اکسین تک تضمین 3409
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

3410 
تدارکاتی ایرانیان 

 تجهیز کاال
10320656942 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

3411 
توسعه تجارت 

الكترونیک چابک 
 گرایان

14008695490 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14005364393 گروه پلی به سوی فردا 3412
دانش بنیان 

 2 نوپا نوع
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/1/1399 

3413 
توسعه ایده های 

 مجازی نود
14008553627 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

 10320445393 پرتو دانش آسمان 3414
دانش بنیان 

 2وپا نوع ن
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

13/11/1397 

 14007441540 فن افزار آوین طب 3415
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

3416 
تولیدی پردیس مروا 

 بن فارمد
14007754207 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
زومات و وسایل، مل -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 10320828563 ملورین آروین طب 3417
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

13/11/1397 

 14006905557 درمان یار ایده گستر 3418
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

13/11/1397 

3419 
فناوران پزشكی رایبد 

 علم و صنعت
14006828780 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 14005935220 سینا نو آور ویرا 3420
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/5/1398 

 14006573912 نیكان شفا پویان 3421
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

26/8/1397 

۷۳۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3422 
مبتكران فناوری های 

 توکان
14007404091 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

3423 
پیشگامان تحقیق و 

 توسعه سها
14005354648 

دانش بنیان 
 2ع نوپا نو

 تهران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

 14007175422 بستر هوشمند رسا آوا 3424
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3425 
توربین سیستم 
 کاوشگر ویستا

14007239082 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 نتهرا

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

14/2/1398 

 10102664268 بهجو ابزار پارس 3426
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

 14005002021 زیست فناوران نیلفر 3427
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

13/11/1397 

 14007957844 نبض هوشمند سالمت 3428
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

14/2/1398 

3429 
تجارت بین المللی 

 پایال
14003951336 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14007259759 ملكان اوان 3430
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3431 
مهندسی ستاک پرداز 

 آسیا
14005115517 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

3432 
توسعه پایدار جهان 

 هوشمند
14007286969 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

3433 
سامانه هوشمند 

 پردازش قشم
14006823830 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

3434 
سامانه های یكپارچه 

 لوتوس
14007612370 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

۷۴۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3435 
فناوران ایده پرداز 

 سرزمین هنر
14006574723 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رمارتباطات و ن
 ایرایانه

19/12/1396 

3436 
راهكار های همراه 

 سارینا
14006908034 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

3437 
نوآوران امن اندیش 

 شریف
14005188336 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
و فناوری اطالعات  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

3438 
نوین فناوران همراه 

 ساینا
14006609190 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

3439 
فناوران خدمت محور 

 صبا
14006880455 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
اوری اطالعات و فن -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14006516519 بهسا راه کار نوین 3440
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

 14006563430 رواق سپهر بیستون 3441
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

ناوری اطالعات و ف -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

3442 
سنجش پایش و 

 ارزیابی راز
14006730475 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

3443 
راهكارهای هوشمند 

 فرامین گستر
14007151774 

دانش بنیان 
 2پا نوع نو

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14007362179 راهكار نوین زیبال 3444
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 14007210771 برکه سبز فناوری 3445
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/12/1396 

۷۴۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006684948 چشم انداز برازمان 3446
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

 14007220548 رستاک میدیا سپهر 3447
ن دانش بنیا
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

3448 
آزمون سازان ایده دار 

 خیلی سبز
14005621596 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

3449 
صنعت نو آوران سام 

 آریا
14006030014 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14005875882 سام سفر پرداز توسن 3450
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

3451 
 ی وپیشگامان فن آور
 دانش آرامیس

14005751499 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
18/10/1395 

3452 
پردیس افزار ماندگار 

 ایرانیان
14005530935 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

3453 
توسعه کارآفرینی و 

 نوآوری ایرانیان
14006455826 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3454 
کسب و کارهای 

 نوآورانه جهش
14006137207 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3455 
سالمت الكترونیک 

 برکت
14003853249 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/5/1395 

3456 
سفیران سالمت و 

 نشاط
14005483818 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14005550501 رایمون مدیا 3457
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/11/1395 

۷۴۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005500250 راه سازان آینده اقتصاد 3458
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
18/10/1395 

3459 
ر تنو آوران سالمت گس

 شریف
14005960379 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 14004513173 سیدان نوپا یار 3460
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 19/12/1396 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14006164270 همراه پرداز زرین 3461
دانش بنیان 

 2ا نوع نوپ
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

3462 
برگ های سبز و نقره 

 ای
14005953080 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

3463 
اندیشمندان نوآور 
 سرزمین پاسارگاد

14003967068 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14006261784 توسعه زیر ساخت سفر 3464
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

3465 
ایده پردازان تاثیرگذار 

 رایان سروش
14006717570 

نیان دانش ب
 2نوپا نوع 

 تهران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14006754974 فرا نگر سانا تک 3466
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

 14006712351 فناوران رویداد پرتو 3467
بنیان  دانش

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 14005850572 سفیر فناوران تاران 3468
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

 14007675082 نوا پالست پیشرفته 3469
انش بنیان د

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

۷۴۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3470 
توسعه معادن صدر 

 جهان
14003903812 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14008213104 کارو صنعت ورنا فجر 3471
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14005594026 ریل اندیشان دانا 3472
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3473 
توسعه صنعت سخت 

 آرا
14008165350 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14008369550 زیست پژوهش همگرا 3474
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3475 
فن آوران شیمی زرین 

 انیانایر
14008392767 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/3/1397 

 14008508876 الیاف بلورین تار 3476
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3477 
 سیماناکسیر صنعت 

 سبز
14008597287 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14005963751 اصالح خاک آسیا 3478
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10182000501 یكتا نانو پویش 3479
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14007769278 رای آرای ملل 3480
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

۷۴۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006633754 سانا گستر سبز 3481
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

 14005918700 ایده نوآوران سرا تدبیر 3482
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

3483 
عه مدیریت و توس
 یادمان نصر

14005497060 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

 14008475391 فن آوران شیمی آریا 3484
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14008481694 یاژ پودر دو برادرآل 3485
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3486 
نوین آسفالت سبز 

 هیرکان
14007919088 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14005614936 پالست نور ویژن 3487
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3488 
گروه مهندسی مطلق 

 پژوهش
10102560502 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14006901631 جم نانو صنعت پویا 3489
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

3490 
پوشش های پاد 
 حرارت آزما تک

14007428586 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 میاییهای شیفناوری
12/5/1398 

 14006655341 آراز سالمت ایرانیان 3491
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

۷۴۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3492 
زیست پویش صنعت 

 پارس
14008184586 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

3493 
داریا فناور برهان 

 شریف
14007965448 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10320428192 نانو ماد پارس 3494
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییریفناو
13/11/1397 

3495 
روناش تكنولوژی 

 پارس
14007975200 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

3496 
مهندسی تكنولوژی 

 های برتر فرما
14008117952 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

3497 
بتن اکسیر تجارت 

 عمران نوین
14007464202 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 14007306137 ورا پلیمر پیشرو 3498
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

ته و مواد پیشرف -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14007100430 نانو زیست کار پژوهان 3499
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 14008142552 فناور طب رایكا 3500
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

رفته و مواد پیش -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

 10320896660 آتیه حكمت آبتین 3501
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

3502 
پاک پویندگان 

 امیرکبیر
14007371873 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
پیشرفته و  مواد -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

۷۴۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005258474 آزاد کاغذ سیمرغ 3503
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14006409466 آریسا بسپار پارس 3504
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

پیشرفته و مواد  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14007148212 اکسیر شیمی پژوه 3505
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

3506 
نانو فناوری الماس 

 سیاه
14003731748 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10104071792 زیست شیمی آزما رشد 3507
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14007803934 رنگین نانو ساختار 3508
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14007321813 نوآوران بتن شیمی 3509
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14006543315 پژوهشگران منجی یار 3510
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

3511 
مهندسی و بازرگانی 

مواد و توسعه انرژیهای 
 تجدیدپذیر آرتینا

14007510240 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

3512 
 دهكده فناوری نكو

 اروند
14004265392 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

3513 
بهره افزایان زاگرس 

 شیمی
14007631758 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

۷۴۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102047147 افظان بهبود آبمح 3514
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

3515 
مهندسین مشاور عصر 
فن آوری اطالعات 

 پاسارگاد
10102798428 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 شیمیایی هایفناوری

19/11/1398 

 14008074338 توان پلیمر پاسارگاد 3516
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 14008883079 کامپوزیت الیاف بنیان 3517
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییناوریف
23/1/1399 

 10320334655 آزما سنجش پیشرو 3518
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/1/1399 

 14006004280 نانو سبز گل بهاران 3519
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

3520 
کشت و صنعت دام 

 دشت
10101230654 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

3521 
شتابدهنده نوآوری 

 تشخیصی
14008440199 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14007487808 ستارگان نوآوری داوین 3522
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 13/2/1399 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3523 
سوله نو آوری فن 

 آوران آینده
14008225343 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3524 
شتابدهی فناوری واال 

 تكتاز
14008165248 

ش بنیان دان
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3525 
زیست بوم کارآفرینی 

 امید ایرانیان
14008219927 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14007889142 مواد مرکب کاویان 3526
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
مبتنی بر محصوالت 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

۷۴۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3527 
فناور کربن اکسیر 

 خوارزمی
14008359459 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10320782267 ساختمانی دیدا دژ 3528
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

 مواد پیشرفته و -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10103511409 پترو فرآیند پلیمر 3529
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 14007580052 پترو فناور گستر جم 3530
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

ه و مواد پیشرفت -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 14007910191 نانو زیست پلیمر پارس 3531
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

3532 
پاکاب فراز صنعت 

 هزاره
10320765144 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
واد پیشرفته و م -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

3533 
شتاب دهنده حسنا 

 شریف
14006205060 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3534 
توسعه فناوری های 

 نوین ابر زندگی
14007168741 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 26/8/1397 یسازخدمات تجاری -08 تهران

3535 
کارگاه نوآوری هفت و 

 هشت دیبا
14007869367 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14007839154 رایان نور تدبیر 3536
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3537 
سرمایه گذاری توسعه 

 پایدار سپهر
10103341452 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3538 
زیست محصول 

 پارسیان
14008541960 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3539 
شمسا نوآوران کسب و 

 کار
14008381645 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3540 
توسعه فناوری های 
زیستی و سالمت 

 شریف
14007561599 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۷۴۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14008025564 شتاب دهنده پرتقال 3541
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3542 
راد کاوان کیان الماس 

 مهر
14008506456 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14005268844 اکسیر رویان طبیعت 3543
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/2/1399 

3544 
خردورزان شهر 

 هوشمند
14007784988 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 23/1/1399 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3545 
خود کفایی دانش و 
 فناوری فاطر شریف

14005033180 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3546 
توسعه فناوریهای نوین 

 کیان الماس مهر
14008409087 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14007400672 کارخانه نوآوری هم آوا 3547
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3548 
سالمت الكترونیک 

 کارا
14007448152 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3549 
دانش و فناوری انرژی 

 پارسیان
14005519233 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14007651100 فین و آوا پارس 3550
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3551 
شبكه زیست ترویج 

 امید
14006130118 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 13/11/1397 ازیسخدمات تجاری -08 تهران

3552 
بسوی ترویج محصول 

 سالم
14003891532 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14007265010 دانش بانی ایرانیان 3553
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

3554 
آتیه سازان آب و 

 انرژی نوین
14008146332 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 14006454713 رنگین نانو نهال 3555
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

3556 
راهبرد سامانه های 
 نوپا نوین تک پویا

14007516417 
دانش بنیان 

 2ا نوع نوپ
 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

۷۵۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3557 
توسعه فن و کار 

 رایمون
14007807811 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 تهران

 10320244580 سامان انرژی گیتی 3558
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 یمیاییهای شفناوری
1/10/1398 

 14006513423 شریف فناوران آنیل 3559
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/3/1397 

 14006383650 توسعه آب بوعلی سینا 3560
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 ای شیمیاییهفناوری
19/3/1397 

3561 
اکسیر صنعت سبز 

 اندیش
14006220878 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14007350358 صنایع بازیابی کیمیا زر 3562
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
بر محصوالت مبتنی 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

 14006443473 هوگر آب صنعت 3563
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/3/1397 

 14005301579 فنون سیم اسپید 3564
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییاوریفن
19/3/1397 

3565 
مهندسی پایدار ابتكار 

 آرمینا
14005515983 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 14006205120 نانو مهام شریف 3566
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
تنی بر محصوالت مب

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

3567 
میده سوشیانت بنیان 

 صنعت
14007148305 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 تهران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 14007174358 راد سپهر پژوه 3568
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 تهران

مواد پیشرفته و  -03
ت مبتنی بر محصوال

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

۷۵۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3569 
دقت آزمایان انرژی 

 سانا
10680034424 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 10320446643 شار پرتو ایرانیان 3570
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

چهارمحال 
 ختیارئوب

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

3571 
دارو سازی مادر دارو 

 شهرکرد
10340088150 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 14007391528 انرژی محرکه اسپادانا 3572
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
چهارمحال 
 وبختیارئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

3573 
تولیدی صنعتی رزین 

 پلیمر بروجن
14004702259 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

3574 
ماشین سازی گاز 
 کربنیک شهرکرد

10340059430 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

3575 
مهندسی البرز توان 

 سپاهان
14004214137 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

3576 
پرشان اندیش 

 دژگردکیان
14006019850 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

3577 
آراد تجهیز پیشرو 

 سامان
14005621655 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 14005114628 جهان یكتا پارسیان 3578
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 14005110109 آرایه چین مهر آذر 3579
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

3580 
آرشین صنعت پشم 

 زاگرس
14007289938 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3581 
آرمان طرح رایان ژرف 

 اندیش اسپادانا
14007249716 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

آالت و ماشین -04
 شرفتهتجهیزات پی

13/11/1397 

3582 
تحقیقات صنعتی 

 خالقیت برتر بروجن
14003418478 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 14004341149 زیست یار مهر اندیش 3583
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
چهارمحال 
 وبختیارئ

د پیشرفته و موا -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

۷۵۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3584 
کشاورزی آوین 

 سبزکوه
10680058275 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

چهارمحال 
 وبختیارئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/1/1399 

3585 
پدیدآوران سدید 

 جهانبین
14006392143 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

ل چهارمحا
 وبختیارئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

 14005502665 فرا صدر پژوهان 3586
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
چهارمحال 
 وبختیارئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

3587 
برنامه سازان نیک 

 مدرن
10360052477 

ان دانش بنی
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

3588 
فرآوری مواد معدنی 

 سانیاتیس شرق
10360059055 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

3589 
حساس تشخیص 

 ستر خاورانگ
14006457184 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

3590 
کشاورزی کشت بافت 

 خاوران
10360060427 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

14/2/1398 

3591 
رگمهر رهنما فناور بز
 قاینات

14005829790 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

3592 
داده پردازان فاران 

 صدرا
14006708143 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 یارایانه
2/10/1396 

 14006236371 همراه داده ی نوژان 3593
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

3594 
آذرمهر پردازش 

 قهستان
14005271078 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای و نرم ارتباطات

 ایرایانه
26/8/1397 

 14005929136 نیک کاوا افرا 3595
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3596 
مهندسی فاوا گستر 

 سپهر
10360063210 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

ی اطالعات و فناور -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

۷۵۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3597 
ویوان تک اکسیر 

 ایرانیان
10861068424 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

3598 
تولید لوله و پروفیلهای 
پی وی سی مهراس 

 کویر
10360041661 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 10360040578 بهبود صنعت بیرجند 3599
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

مواد پیشرفته و  -03
ت مبتنی بر محصوال

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

3600 
گسترش فناوری 
اطالعات همایش 
 مهرایان پایتخت

10320423485 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3601 
توسعه فن آوری نو ین 

 پارس پیک شرق
10360060752 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 10320198770 تسكا صنعت آراد 3602
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3603 
مبین گوهر آزمای 

 فرآور
14004078952 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

14/2/1398 

 10103101865 شیرین سویا پرشیا 3604
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 جنوبی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

3605 
مبتكران بینایی صنعت 

 توس
14004856646 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3606 
سه بعدی پردازان 

 پیشگام پارس شریف
14006494010 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3607 
الكترونیک پاک 

 خاوران
14006032166 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

3608 
طراح صنعت مبین 

 خاوران
14007180534 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

3609 
ن صنعت نوآفرینا

 پیشرو جنوب خراسان
14005314830 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

3610 
هوشمند پویان دشت 

 بیاض
14006537464 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

۷۵۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3611 
پیشگامان ساخت 

 وتولید خاوران
10360061052 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 10103475359 شمش فلز رویال 3612
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 جنوبی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییوریفنا
19/11/1398 

 14006660244 نیک ژن اوژن 3613
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 جنوبی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14007726870 کاوش آریان آزما 3614
دانش بنیان 

 2ا نوع نوپ
خراسان 
 جنوبی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

3615 
فناوران به زیست 

 شرق
14005457043 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-مان )سنتتیک ،گیاهیدر
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

3616 
نرم افزاری دانشجو 

 یارخاوران
14004821560 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3617 
ژوبین آراد رایانه 

 پهنای کویر
14007929555 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 جنوبی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 10380429790 پارس بهبود آسیا 3618
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

 10380574607 سبز آتیه کاوش 3619
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

 10380505319 پارس الكترونیک پاژ 3620
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 10380562026 تراشه سیستم پیشرو 3621
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

۷۵۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380541902 پایا فناوران فردوسی 3622
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 10862039106 نیان الكترونیک 3623
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

 10380425554 پیمان خطوط شرق 3624
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

 10380508010 ایمن موج توس 3625
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

3626 
خدمات نیرو گاهی 

 آهار شرق
10380442109 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

 10380270978 هد تدبیرمهندسی مش 3627
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

 10380626203 روشان طلوع شرق 3628
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3629 
ی و صنعتی پژوهش

 طاها قالب طوس
10380314704 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10380531630 ارشیا نیرو گستران آژند 3630
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

3631 
 کاوشفنی و مهندسی 

 صنعت توس
10380356343 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

3632 
مدیریت تعمیرات و 
نگهداری نیروگاهها 

 مبنا توس
10380369414 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10380380109 نا صنعت توسبر 3633
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10380658739 گل اکسیر پارس 3634
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 یطبیعی سلولی و مهندس
 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10380650940 پویش داروی سینا 3635
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۷۵۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380539183 اکسیر رایانه صبا 3636
نش بنیان دا

 1تولیدی نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

3637 
تحقیقاتی و مهندسی 

 ژرف پویان توس
10380345713 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

3638 
شبكه ارتباطات طالئی 

 شرق
10380415184 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

3639 
سازه های اطالعاتی 

 راژمان
10380402888 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
فزارهای اارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007050080 بهین پاالیه شریف 3640
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10380328800 برق گیر توس 3641
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
مبتنی بر  محصوالت

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 10380286769 الک طالیی خراسان 3642
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

3643 
برازمان شیمی صنعت 

 شرق
14006335840 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

اد پیشرفته و مو -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

3644 
نو آوران عرصه صنعت 

 آکام
14007069007 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 14007217077 رزین بسپار آریا 3645
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/12/1396 

 10380515556 هامرز سازه شرق 3646
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

۷۵۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3647 
کاوشگران اندیشه 

 تجهیز طوس
14008125960 

نش بنیان دا
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

 14007483249 یكتا جاذب طوس 3648
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3649 
پیشگامان عرصه 

 مان صدراآموزش را
14007316809 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

3650 
پارس ساوا نوین هنر 

 فناور
14006691779 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

3651 
نوید ارتباط پایدار 

 ایرانیان
14007601982 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3652 
کیا سیستم آرکا 
 الكترونیک پاژ

14007640751 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای تباطات و نرمار

 ایرایانه
26/8/1397 

3653 
منشور فن آوری فردا 

 ایرانیان
10380601330 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

3654 
پیشروان فناوری 
 اطالعات ویهان

14006554627 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

 14006510055 توانا فناوران دانا 3655
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

3656 
ایده پروران مشرق 

 غزال
14005643618 

نش بنیان دا
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

 14006425058 پرتو شید درنیكا آیریا 3657
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

۷۵۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3658 
تاره مانا اندیشه س
 خاوران

14007664623 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14007650630 سویاب گستر خراسان 3659
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3660 
فناوران سلولی پویا 
 گستر رویانا ایرانیان

14007227295 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

3661 
سرمایه گذاری صنایع 

 مشارکتی طاها
10380152649 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10380666410 وب گستر انار 3662
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3663 
سودا فناور رایانه 

 ماندگار
14006212480 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3664 
محتوا پردازان هشتم 

 توس پیشرو
14007543500 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3665 
سپید گامان پیشرو 

 رسانه
14007093043 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007133209 تجهیز فناور ایلیا شرق 3666
دانش بنیان 

 1پا نوع نو
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14005290154 بزرگمهر منیر سورن 3667
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

2/10/1396 

۷۵۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006730061 سبحان طب پارسیان 3668
دانش بنیان 

 1 نوپا نوع
خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

3669 
آریا صنعت هوشمند 

 اسپاد
14005002590 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

6/3/1396 

3670 
كاپو صنعت نوین ت

 خیام
14005597544 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

3671 
مشاوران رشد صنایع 

 ایرانیان فردا
14007377845 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

3672 
فناوری های نوین ژرفا 

 بین
14007250770 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

3673 
دانش محور زیست 

 راندمان
14005513276 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

3674 
ریز فناوری باغات 

 پارت
10380578936 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

3675 
مانا زیست فناوران 

 مهرسان
14005329370 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

24/6/1397 

3676 
توسعه صنایع غذایی 
 دانشگرایان نوین دلسا

10380527120 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

24/6/1397 

 10380536309 فن کاشت وصال شرق 3677
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

3678 
فرازین خانه شكالت 

 خراسان رضوی
10380484394 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/3/1397 

3679 
توسعه مكمل زیست 

 فناور آریانا
14006824067 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 ع غذاییکشاورزی و صنای

1/10/1398 

3680 
کنترل پژوهان پارت 

 محور
10380545997 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/1/1399 

3681 
داده پرداز تارا تک 

 شرق
14003931170 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 كترونیک، لیزر و فوتونیکال

19/11/1398 

 10380417186 فن آوران صانع شرق 3682
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10380485021 تراورس سازه خاور 3683
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

ق و افزارهای برسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

۷۶۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3684 
آفرینش سیستم های 

 پویا
10380618783 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

 10380640323 نگار الكترونیک بامداد 3685
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

3686 
طراحی مهندسی 
 کنترل پردازنده

10380230089 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

3687 
ایده پردازان توسعه 

 انرژی آترون
10380612657 

 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14005583848 زیست کنكاش توس 3688
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

3689 
رهیافت های هوشمند 

 صدری ایرانیان
10380665779 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3690 
کارن افزار نوید 

 پارسیان
14005148323 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

3691 
ا ی ایستفنی و مهندس

 ارتباط کاوشگر
10360000453 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 10380400210 نهامین پردازان آسیا 3692
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

3693 
ابداع صنعت برق 

 خراسان جنوبی
14004928431 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3694 
هوش کاوان فناوری 

 نوین آیریک
14006809155 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 رونیک، لیزر و فوتونیکالكت

19/11/1398 

3695 
صنایع کیان ترانسفوی 

 خراسان
10380417663 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

3696 
تحقیقات صنعتی 

 آفتابگردان تابان شرق
14005438459 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

ن خراسا
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3697 
صنایع توس کات 

 خراسان
14005999770 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3698 
هوش کاوان فرا پرداز 

 توس
10380541220 

دانش بنیان 
 2یدی نوع تول

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3699 
مهندسی فن آوران 

 انرژی طوس
14002445970 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

3700 
اندیشه سازان کاوشگر 

 داریس
14006369619 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

۷۶۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3701 
تامین تجهیزات انرژی 

پراکنده ارسباران 
 آذربایجان

14005743287 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

3702 
گروه فنی مهندسی و 
پشتیبانی قوام گستر 

 شرق
10380047997 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

3703 
پردازش های هوشمند 

 ناوش آریا
14006704437 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

ارهای برق و افزسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10380423041 آرشام صنعت توس 3704
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

31/4/1396 

3705 
آزمایشگاه کنترل 

 کیفی تستا
10380390327 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 آالت وماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3706 
صنایع پیشرفته هوا 

 خورشید
10380645347 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10380318600 رای صنعت توس 3707
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3708 
نیک اندیشان انرژی 

 واثق شرق
14004430608 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

31/4/1396 

 10380544734 صنایع تولیدی پاژ 3709
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 یکو فوتونالكترونیک، لیزر 

19/12/1396 

3710 
ریز موج الكتریک 

 طوس
10380234137 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

 10380593911 فانوس رایانه راه گستر 3711
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 ترونیک، لیزر و فوتونیکالك

25/6/1396 

 10380479303 سازه گستر آرین پارس 3712
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 10380512948 پیشگام انرژی خاور 3713
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

3714 
سامانه های دقیق 

 نوین افراز
10380606768 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 10380277366 فرش سیرمان خراسان 3715
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 10380233670 ایع پخت مشهدصن 3716
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

۷۶۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380576818 پرتو صنعت پاژ 3717
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

 10380556764 پژوهش انرژی سوالر 3718
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10380023709 شرق صنعت نیشابور 3719
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/3/1397 

 10320604777 صدرا ماهان پارسیان 3720
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خراسان
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10380355794 فرا کنترل توس 3721
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10380384875 افق روشن صحرا 3722
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 یشرفتهتجهیزات پ

19/3/1397 

 10101824837 توس پیوند 3723
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

3724 
کمباین سازی زرین 
 بوجار خراسان رضوی

14004819197 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

3725 
پویش درمان گستر 

 کاسپین
14003634915 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

3726 
صنایع سبز آویژه 

 ماشین مهراب توس
10380652733 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

3727 
مهندسی ماشینهای 

 دوار خاور طوس
10380551774 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

3728 
توسعه فناوری های 

 نوین نانو مقیاس
14004464508 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 10380436773 پدیده نوژن پارس 3729
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

3730 
مهندسین مشاور 
 هیدروتک توس

10380358763 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/2/1399 

3731 
فنی مهندسی بسپار 

 پایش پارس
14004589789 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10380243981 ادوات راهداری شهاب 3732
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

3733 
طراحان ماشین 

 حجازیان
10380667580 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

۷۶۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3734 
گروه صنعتی کندر 

 صنعت پارتیان
10380493759 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

3735 
ماشین سازی 

 وقالبسازی پیله وران
10380210548 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 10380558810 کارا صنعت تدبیر پایا 3736
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

3737 
مهندسی تجهیزات 

 سینا ابتكار ثامن
10380330748 

ان دانش بنی
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

31/4/1396 

 10380404632 هورتاش توس 3738
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 10380283669 برنا ابزار طوس 3739
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و نماشی -04
 تجهیزات پیشرفته

1/10/1398 

 10380668368 پویان طب خادم 3740
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

1/10/1398 

3741 
داده پردازی رایان 

 پرسیس شرق
14005105400 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای طات و نرمارتبا

 ایرایانه
23/1/1399 

3742 
صنایع ارتوپدی آراد 

 طب توس
14004487041 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

 10380503716 ابزار پزشكی اسوه آسیا 3743
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

ات و وسایل، ملزوم -05
 تجهیزات پزشكی

19/3/1397 

 10102806611 احیا درمان پیشرفته 3744
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

13/11/1397 

 10380633262 داریا دانش بارثاوا 3745
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

14/2/1398 

 10380120512 فن آوری فراگرد 3746
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

14/2/1398 

3747 
مطلب الكترونیک 

 پایدار
14004280777 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

 10103642336 بهگزین پارسا یاران 3748
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14005119506 مطلق کاران شرق 3749
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

۷۶۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004206168 گوهر فناور ماندگار آریا 3750
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

3751 
گروه الكتریک و داده 

پردازی پیشگامان 
 دنیای کوارتز

10380618502 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایایانهر
19/11/1398 

 10380491120 احیا کیمیای شرق 3752
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

3753 
طراحان سفید فردا 

 ایرانیان
14004330844 

نیان دانش ب
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 10380421400 عصر فرا ارتباط 3754
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3755 
توسعه سامانه های 

 نه سماتوسرایا
10380456603 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 10380466228 مدار طراح آراد 3756
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3757 
تحقیقاتی اطالع 
رسانی همتا رایانه 

 مشهد
10380297667 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 10380421527 نوید آوران ویستا تام 3758
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای و نرم ارتباطات

 ایرایانه
13/11/1397 

 10380651576 همراه افزار دایا 3759
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3760 
آریانا بازرگانی سیستم 

 صبا
10380537333 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

۷۶۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380511056 به پویان امین منتظر 3761
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3762 
افزودنیهای طبیعی 

 گلچین توس
14005122314 

ان دانش بنی
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10380496158 سامان داروی هشتم 3763
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
 و پیشرفته حوزه تشخیص
-درمان )سنتتیک ،گیاهی

طبیعی سلولی و مهندسی 
 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10380447517 پارس تک رخ 3764
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

3765 
داروسازی اکسیر گل 

 سرخ
10380396964 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

3766 
داروسازی کیمیاگر 

 طوس
10380268757 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

راسان خ
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

3767 
مزد یسنا سام نوش 

 دارو
10380588016 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-تتیک ،گیاهیدرمان )سن
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۷۶۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380369053 سورن تک توس 3768
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

3769 
سازه پیوند  پیشرو

 بارثاوا
14005435437 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

3770 
پارس سیمرغ دارو 

 دماوند
14004960204 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

 14006105366 فانوس خیال پاژ 3771
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3772 
توسعه سامانه پویش 

 رسانه آسیا
14005014431 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
20/9/1395 

3773 
سیستمهای اطالعات 

 مدیریت شرق رایا
10380342461 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای رتباطات و نرما

 ایرایانه
14/2/1398 

3774 
پیشگامان گسترش 

 متن باز
10380604728 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3775 
مبتكران توسعه تجارت 

 پارسیان
10380526697 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

راسان خ
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

3776 
تحقیق و توسعه یسنا 

 پارس
10860233706 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

۷۶۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3777 
پیشتازان سفر آسمان 

 پاژ
14005754297 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3778 
توسعه راهبرد امن 

 آرمان
14004480672 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3779 
تمهای هوشمند سیس

 محتوی نگار شرق
10380634434 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3780 
مهندسی آتی نگر برتر 

 راستین
14007552557 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای مارتباطات و نر
 ایرایانه

19/11/1398 

 10380609872 بهین ره آورد بهبود 3781
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

3782 
پاژداده پردازان سپند 

 آسا
10380619518 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

وری اطالعات و فنا -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3783 
فن آوران پویش گر 

 سه بعدی ارم
14004151900 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

3784 
پیشگامان فرا رسانه 

 سروش
10380542348 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

3785 
نگین رایانه الماس 

 خراسان
10380469370 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3786 
العاتی سازه های اط
 آزما

14004558459 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 10320438577 آی تک آرا 3787
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

۷۶۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3788 
توسعه الگوریتم های 

 بهینه گر
14004211172 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

3789 
اتوماسیون اداری 

 حسیب
10380387236 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

 10380250453 راهبر نیروی خراسان 3790
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3791 
ره آورد انفورماتیک 

 طوس
10380274460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

اطالعات و  فناوری -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

3792 
سنجش از دور دید 
 برتر پارس اطلس

14004942304 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3793 
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات رضوی
10380287760 

نش بنیان دا
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 10380590771 گرین وب سامانه نوین 3794
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

3795 
تی و خدمات مسافر

جهانگردی ره بال 
 آسمان

10380453921 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

3796 
فرا نگرش جهان 

 الكترونیک
10380611392 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
زارهای افارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 10380669238 مهد ارتباط گوهر آریا 3797
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

3798 
گسترش راهكار 

 اندیشه فردا
10380657869 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

اطالعات و  فناوری -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

۷۶۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380604300 انگاره فیزیک توس 3799
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3800 
شیمیایی درفش 

 کاویان راد
14005255400 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

 10380436530 صنعت پروژه توس 3801
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 14006016308 پترو اکسیر اطلس 3802
ن دانش بنیا

 2تولیدی نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3803 
فرآورده های دیرگداز 

 ایران
10101009958 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10380254920 ساننیرو نماد خرا 3804
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

3805 
طراحی مهندسی 

 متالوژی پودر خراسان
10380235649 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 ییهای شیمیافناوری
14/2/1398 

3806 
تولیدی وصنعتی بهران 

 فیلتر
10380231094 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 10380661401 الستیک پوالد آروین 3807
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
ت مبتنی بر محصوال

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

 10380594298 پدیده صدر آب پایا 3808
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

 10380318011 بسپارسازه توس 3809
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

شرفته و مواد پی -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

۷۷۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10380204361 مشهد صدرا 3810
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 10380451140 مشهد صدرا شرق 3811
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 10380182414 لعاب مشهد 3812
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

3813 
پیشگامان کیفیت 

 پاسارگاد
10103722859 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 10380629867 دنا پارس آژند 3814
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 10380209877 متالورژی پودر مشهد 3815
ان دانش بنی

 2تولیدی نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/3/1397 

3816 
نوآوران نانو مقیاس 

 برهان
14007579816 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
1/10/1398 

3817 
تی صندوق غیر دول

پژوهش و فن آوری 
 سالمت ثامن

10380571400 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08

 14007544286 کیفیت رضوی 3818
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08

3819 
صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی 

 رضویاستان خراسان 
10380491265 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08

3820 
سامانه ساز صنایع 

 خراسان
10380399460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08

3821 
دارایی های فكری و 

 فناوری پلكان
10380516479 

دانش بنیان 
 2لیدی نوع تو

خراسان 
 رضوئ

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08

3822 
تجارت آرام طلوع 

 شرق
14006377460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08

۷۷۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3823 
مشاور صنعتی سها 

 طوس
10380256712 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08

3824 
شتاب دهنده کسب و 

 کار فردوسی فرجاد
14005766504 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08

3825 
مهندسی نوین 
 کامپوزیت صدرا

10380494667 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 شیمیایی هایفناوری
25/6/1396 

 10380393125 سنگ زرمهر 3826
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

3827 
گروه صنعتی معدنی 

 زرمهر مارلیک
10380287911 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
ت مبتنی بر محصوال

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

 14006360610 یكتا کامپوزیت توسكا 3828
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

3829 
ریز زیست تراشه 

 فناوران
14005893763 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

 14008046906 پترو فرایند بارثاوا 3830
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

3831 
آساک شیمی سبز 

 گستر
14007384360 

دانش بنیان 
 2ع نوپا نو

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

 14004875207 تیناب شیمی خاورمیانه 3832
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14008474236 کاسه نمد آریا پارس 3833
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3834 
 تولیدی کود بنتو نیتی

 کیمیای طوس
10380468180 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

۷۷۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007679910 لدا پژوهان سبزگی 3835
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

3836 
مشاوران به آور نانوی 

 امید
14006017083 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 ییهای شیمیافناوری
24/6/1397 

3837 
نانو عایق پیشگام 

 وطن
14005607480 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 10380548529 چوب سان شرق 3838
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیایییفناور
23/4/1397 

3839 
پیشرو پژوهان کربن 

 ققنوس
14008054120 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

3840 
فناوران توسعه سالیان 

 برتر شرق
14004770170 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

ری اطالعات و فناو -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14006018732 توس الگوریتم چیستا 3841
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

3842 
رایان پردازش ارتباط 

 بی انتها
14004408390 

دانش بنیان 
 2وع نوپا ن

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

 14008165647 فرهام صنعت برنا 3843
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

3844 
نام آوران فناوری 

 اطالعات پرنیا
14008660319 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

 14007814701 شبكه ارزش رسانه پویا 3845
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

۷۷۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005988740 گسترش سیمرغآرشا  3846
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

3847 
فضل دارو خیام 

 خراسان
14007784439 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-یاهیدرمان )سنتتیک ،گ
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

3848 
فن آوری اطالعات 

 مهاب
10380430010 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3849 
فرآورده های زیست 
 فناوری ایمن بارثاوا

14005447619 
نیان دانش ب

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10380312166 مشهد ایمن دارو 3850
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-رمان )سنتتیک ،گیاهید
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

3851 
ابر سالمت هوشمند 

 سینا
14006834777 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 14006447745 سفر اندیشان سبز سانا 3852
یان دانش بن

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3853 
فناوری های متین 

 آسمان پارس
14005959300 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14005304514 ا تکمانا تدبیر آو 3854
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14006276287 مهراب فناور شورورز 3855
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

2/10/1396 

۷۷۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006777499 اندایا دانش گستر آرم 3856
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

23/1/1399 

3857 
الماس کاوان جاذبه 

 دانش
14008954511 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/2/1399 

 14006179950 ژسینا طب یكتای پا 3858
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

24/6/1397 

 10103335067 رسانه مهر نماد 3859
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14006756144 آریان ملل آبادیس 3860
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/3/1397 

3861 
فناوری پرواز سیمرغ 

 سها
14008511460 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14008004676 آکام نگاران باروس 3862
دانش بنیان 

 2وع نوپا ن
خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 10380392289 نقش بند پیمان 3863
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

3864 
امید پترو انرژی 

 خاوران
14006606977 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

ت و آالماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

3865 
پاک زیست فناور 

 بهرامی
14007534598 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

3866 
نوآوران پیشتاز مبتكر 

 نوین سبز
14006398590 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 یشرفتهتجهیزات پ

24/6/1397 

3867 
کوات جهان سوالر 

 صنعت شرق
14006959710 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

3868 
رادان الكترونیک 

 فردوسی
14006061382 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 رونیک، لیزر و فوتونیکالكت

25/6/1396 

 14005258586 آذین صنعت پوریا نیرو 3869
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 10380350255 سامانه پوی شرق 3870
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 پیشرفته تجهیزات

19/3/1397 

3871 
صنایع الكترونیک 
 سوالران نیرو شرق

14004468311 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

۷۷۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3872 
سنجش ره آورد نیكان 

 سناباد
14007280701 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 هتجهیزات پیشرفت

26/8/1397 

 14005363641 آراد صنعت پاپیروس 3873
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 14005498608 پویا پژوهش آروید پاژ 3874
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14008649394 ایرسا تدبیر مدرن 3875
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

3876 
فناوری های هوشمند 

 توانبخشی فن آسا
14007928024 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 نیکفوتوالكترونیک، لیزر و 

13/11/1397 

3877 
نواندیشان وفا تدبیر 

 توس
14006037312 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3878 
نگین سامانه هوشمند 

 پاژ
14006648490 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 رونیک، لیزر و فوتونیکالكت

24/6/1397 

3879 
ارتباطات سریع 
ومدیریت انرژی 

 رهپویان توس
14007714101 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

3880 
مهام الكترونیک سما 

 صنعت
14006772572 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 ضوئر

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 10380426992 پارس سامان ایرانیان 3881
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 10380592657 پاردیكان سرو 3882
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 

 وئرض
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14007753833 آرین رایان کسری 3883
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14007505810 زیست پردازش آریا 3884
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 

 ئرضو
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

3885 
فنی مهندسی سیمرغ 

 الكترونیک اسرار
14006898949 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

3886 
نوآوران هوش گستر 

 آرام
14006970632 

 دانش بنیان
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

3887 
تجهیزات ابزار آزما 

 خاورمیانه
14007111191 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14006448390 پیمایش سازه آویسا 3888
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

۷۷۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3889 
ساتر صنعت 

 الكترونیک باراد
14007679700 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 14007818646 مهراز هنر آمود 3890
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 14004840247 صائب فنون توس 3891
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 رضوئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

3892 
بهین ساختاره طعم 

 اوابارث
14006104954 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 رضوئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

3893 
نوین نانو نگاشت بیژن 

 یورد
14006854187 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

3894 
ن فرآیند شیمی طراحا

 سبز
14005572920 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3895 
پایشگر پایا پیوند فرا 

 داده پرداز
14005349458 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

فناوری اطالعات و  -07
رهای افزاارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

3896 
فرا تدبیر نقش آرای 

 سالوک
14005384428 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

3897 
یاخته طب کاوان 

 اترک
14007144335 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

ی، فناوری زیست -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

3898 
کشت کار گستر نوژان 

 خراسان شمالی
10400022392 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 شمالی

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

3899 
فن آوران برتر ارم 

 خراسان شمالی
10400009765 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 لیشما

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

3900 
توسعه سامانه های 

 ارتباطی عمید
10400016315 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 شمالی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

3901 
بردار پرداز هوشمند 

 سپهرآیین
14007913097 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

خراسان 
 شمالی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

۷۷۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10400018452 پویش مسیر توسعه 3902
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
خراسان 
 شمالی

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

3903 
ان دانش گستر فناور

 سپهر آئین
14003055503 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3904 
احیاگران پویا فیدار 

 توانا سپهر آیین
14007824706 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

مواد پیشرفته و  -03
بر  محصوالت مبتنی

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

3905 
پارس تكین آهن 

 دانش بنیه
14006003051 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

3906 
توسعه فناوری دانشگاه 

 بجنورد
14007780887 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

3907 
پردیس الكترونیک ماد 

 کبیر
14006078782 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

خراسان 
 شمالی

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14008662192 برنا فناوران آوان 3908
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 خوزستان

اطالعات و  فناوری -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

 14004036095 پترو پژوهان نانو گستر 3909
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 خوزستان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3910 
مبتكران فناور گستر 

 اکسین
14006924940 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 14006528874 هالل بارور صفی آباد 3911
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 خوزستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

 14007096830 اکسین گاز پمپ 3912
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 خوزستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

3913 
راک پیوند صنعت 

 اروند
14003103923 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

3914 
اتحاد ماشین دانش 

 بنیان
14006737034 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 هتجهیزات پیشرفت
25/6/1396 

 14004331178 فراز نوین اندیش اروند 3915
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 خوزستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

6/3/1396 

۷۷۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004758827 دانش بنیاد آریا ایرانیان 3916
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 خوزستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

6/3/1396 

 10420336230 سترانوثوق عمید گ 3917
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

3918 
فناور اندیشه گستر 

 کامیار
14004745133 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10860716997 بهسازان جنوب 3919
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
6/3/1396 

3920 
پویا سازان صنعت سبز 

 آوان
14003350599 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10860944782 کاوشگران طالی سیاه 3921
دانش بنیان 

 2نوع تولیدی 
 خوزستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

3922 
آینده سازان جوان 

 صنعت
14006984134 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

3923 
خدماتی فنی و 

 مهندسی نصرمبتكران
10860741466 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

3924 
مهندسی نوآوران تک 

 ساز صنعت
10101331423 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

3925 
مهندسی فالیز پژوهش 

 پارس
10860889508 

دانش بنیان 
 2دی نوع تولی

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10860867507 دز الكترونیک جنوب 3926
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10860739488 پیمان پرس اهواز 3927
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10861488321 دز نوین صنعت 3928
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10101780931 پادیاب تجهیز 3929
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

3930 
نعت ناب اندیش ص

 اعصار
10420334787 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10103901091 سامانه پایش نور 3931
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۷۷۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10861673209 پارس پوالد آقائی 3932
دانش بنیان 

 2یدی نوع تول
 خوزستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3933 
گروه خدمات مهندسی 

 کارون ایمن قطعه
10860764069 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

3934 
نسیم کار ورزی 

 ایرانیان
10860934336 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زستانخو
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14004447271 کیمیا سازان آقاجری 3935
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

3936 
رادیاتور درخشان 

 جنوب
10860733313 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 پیشرفته تجهیزات
24/6/1397 

 10860822390 صنایع واشرسازی بهتا 3937
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14003485992 پترو کیمیا آروین 3938
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10860637228 شاور دز آبمهندسی م 3939
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

3940 
تولید خوراک دام 
طالیه داران امین 
 صفی آباد دزفول

14005593593 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

3941 
ن سازان هوشمند آرما

 رابو
14005807099 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10860705501 پویا کنترل الكترونیک 3942
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

3943 
تولیدی دانش بنیان 
 جهان صنعت جنوب

14005242172 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10860785639 ارم سازان روز 3944
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

3945 
صنایع نفت امین سازه 

 سورنا
14006436792 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

3946 
مهندسی وساخت 

 تاسیسات دریائی ایران
10101402850 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

3947 
مهندسین مشاور سازه 

 آزما کینو
14006603708 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10860821974 پایا صنعت اهواز 3948
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

۷۸۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320804770 پردازشگران نیكو ماد 3949
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10420321133 ژرف نفتون کاویان 3950
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10420280644 پارین صنعت ایلیا 3951
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10860827566 شبیه سازان زیگورات 3952
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

3953 
خدمات فنی میادین 

 آسماری
10102903824 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
آالت و ماشین -04

 جهیزات پیشرفتهت
14/2/1398 

 10860816180 طراح صنایع خوزستان 3954
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

31/4/1396 

3955 
کیمیا کنكاش جندی 

 شاپور
10420336453 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

ت مبتنی بر محصوال
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10860784184 پیشگام پالست اهواز 3956
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 14003712281 زرفام پلیمر 3957
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10101754872 شیمیائی نفت گستر 3958
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

 10860601666 آوان طب 3959
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
و وسایل، ملزومات  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

 14006259787 رها زیست پادتن 3960
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

3961 
یكتاپردازان ویراسرای 

 جنوب
10860851317 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

۷۸۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3962 
رادمان سیستم پویا 

 گستر
14004264655 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10420292090 علم پیشرو مهراد 3963
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

3964 
ر پترو شیمیایی آریا تبلو

 اروند
14005312156 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10420326877 آرتین رنگ اکسین 3965
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 خوزستان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

3966 
نانو کیمیاگران صنعت 

 سبز
14005503778 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

3967 
زیست فن آوران صدرا 

 نور
10420359060 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 خوزستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

3968 
توسعه تجارت 
 الكترونیک کلبه

14005151321 
دانش بنیان 

 2وع نوپا ن
 خوزستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

3969 
نواندیش فن آوران 

 صنعت اروند
14005037374 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 خوزستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14003784699 سازه کامپوزیت ستر 3970
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 خوزستان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 14006314120 آذر فرتاک سورین 3971
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 خوزستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

3972 
نیک نامان نوین 

 اکسین
14007021662 

دانش بنیان 
 2پا نوع نو

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

۷۸۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007040164 وندا فرا هوش 3973
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 خوزستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14006337423 پویا داده گستر رستاک 3974
ن دانش بنیا
 2نوپا نوع 

 خوزستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005360064 گوهر پایدار اروند 3975
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 خوزستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14001905661 پیام آبزیان اروند 3976
ش بنیان دان

 2نوپا نوع 
 خوزستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

3977 
ایده پروران کوشای 

 زنگان
10460097033 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 14005830102 پاکان آتیه نانو دانش 3978
ش بنیان دان

 1تولیدی نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

3979 
دانش بنیان نانو 

 ساختار آرین
10460129726 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

3980 
صنایع الكترونیک 

 فرتاک کنترل
10460117392 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14008171560 نور افزار آسمان 3981
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

3982 
پایش تنش پسماند 

 سازه
14007588459 

بنیان دانش 
 1نوپا نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10460095941 پارسان مقاومت تجهیز 3983
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

3984 
طراحی و مهندسی 
 تدبیر صنعت آلتون

14005930599 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

3985 
فناوری نانو ساختار 

 آسیا
10103646359 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

3986 
مرکز فرهنگی توسعه 

 راهبردی افرند ویرا
14006899652 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

۷۸۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10460139598 واپایش توان سبز 3987
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

 14004977034 هوش داده هدف 3988
بنیان  دانش

 1نوپا نوع 
 زنجان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 14006170456 اوج نیرو پژوهان یانار 3989
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/11/1395 

3990 
بهینه سازان فرآوری 

 مواد
14004456845 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 14005706680 کیا صنعت ولكان 3991
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
31/4/1396 

3992 
فرآوری استرانسیم 

 سدید
14008316667 

 دانش بنیان
 1نوپا نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

3993 
زرین شیمی گستر 

 خاورمیانه
14007555340 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14006758930 نور تاب بلباسی 3994
نش بنیان دا

 1نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 10320883021 یاسین شیمی ققنوس 3995
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 14006514880 فن آوران پترو بسپار 3996
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
25/6/1396 

3997 
بین المللی تحقیقات 
 صنعت و معدن آیرما

10460107710 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

3998 
و تحقیقاتی مهندسی 

 فلزات غیر آهنی
10460103584 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

۷۸۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

3999 
تولیدی آمیزه های 

 پلیمری ابهر
10862031244 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 شیمیایی هایفناوری

12/5/1398 

 14006567318 خالص گهر اشراق 4000
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10460127437 دقت آزمون بسپار 4001
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10460138597 زمین معدن طارم 4002
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 10460124681 تریتا داروی هزاره سوم 4003
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 هندسیطبیعی سلولی و م

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 10460093940 پارس فرانگر پرداز 4004
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10320318227 نگین تجارت آپامه 4005
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای تباطات و نرمار

 ایرایانه
26/8/1397 

 10460098925 توسعه سیستم توانا 4006
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

4007 
نوپردازان داده ای 

 آداک
10460112613 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
اطالعات و فناوری  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10460074960 آرین نوین رایانه 4008
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4009 
گروه توسعه سیستم 

 سانای شرق
10260553196 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 نجانز
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

۷۸۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4010 
عصر تجارت مجازی 

 افرند
10460126776 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004327490 صافی سازان صفا 4011
دانش بنیان 

 2نوع  تولیدی
 زنجان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

4012 
توسعه صنایع ریلی 

 ایرانیان
10102472973 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10460092043 قالب صنعتگر زنجان 4013
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
و آالت ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4014 
ماشین سازی سپنتای 

 زنجان
10460097506 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4015 
توسعه آروین 

 الكترونیک پارس
14004809893 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 یکو فوتون الكترونیک، لیزر
19/11/1398 

 14003108664 فن آوران زیست کره 4016
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10460093410 اطلس سازه آریا 4017
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10460048941 روززنجان گاز اف 4018
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4019 
مهندسی و ساخت 

 پارسان تجهیزات برق
10103087214 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14004015836 رادین آروند آریو 4020
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

4021 
هوشمند گستر 

 اسپیناس
14006210723 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 14005778120 گستران ابزار محصل 4022
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14004014966 کاوش گران راز دانش 4023
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 14005133191 نیرو گستر ویانا 4024
ان دانش بنی

 2تولیدی نوع 
 زنجان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 10460039587 سیم و کابل ابهر 4025
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

4026 
پژوهش زنجان صنعت 

 پرداز
10460128442 

 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 زنجان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

۷۸۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006676833 زیست نهاده پویا 4027
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

 14004842097 کشت آب پایدار زنجان 4028
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

 10460138884 رویای عصر رایانه 4029
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14007130230 ایمن مبدل آسیا 4030
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

و  افزارهای برقسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

4031 
ماشین صنعت کاوه 

 زنجان
14004248440 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 زنجان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4032 
داده پردازی ابری یكتا 

 صنعت
14006079410 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 زنجان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرمارتباطات و 
 ایرایانه

18/10/1395 

 14007081543 نگین خودرو هوشمند 4033
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14005592193 ریز کاوان منابع زمین 4034
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

آالت و ماشین -04
 یشرفتهتجهیزات پ

24/6/1397 

 14005158541 بحر روان علم وصنعت 4035
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

25/6/1396 

4036 
صنعت معدن 

 استرانسیم ایرانیان
14006764774 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 14007440744 کانی یابان زنگان 4037
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

4038 
باستان شیمی راد 

 زنگان
14005235185 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 اییهای شیمیفناوری

24/6/1397 

 14005575689 نیلگون رنگدانه زنجان 4039
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14006059708 هومان شیمی سپهر 4040
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 یمیاییهای شفناوری
12/5/1398 

۷۸۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004882515 کیمیا بسپار کاوش 4041
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

4042 
بهبود روان سازان 

 میهن
14004603496 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 زنجان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

4043 
دانش بنیان کیمیا 
 گستر سپهر زنگان

10460130416 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 زنجان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

 10100000287 آزمایشی 4044
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 سمنان
فناوری زیستی،  -01

 غذایی کشاورزی و صنایع
11/10/1398 

4045 
دانش بنیان دانش 

 پویان ساتیا
14003999291 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14004413177 خاک پی آروین 4046
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14000065271 نانو شرق ابزارطوس 4047
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4048 
علم گستران صنعت 

 آرتا جاوید آسیا
14004275330 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10320811144 ورنانو فناوران خا 4049
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

4050 
شناسایی هوشمند 

الگوهای بصری شرق 
 قومس

14005635216 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 سمنان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
6/3/1396 

 14006407728 کشت بافت گیاه افزا 4051
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 سمنان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

4052 
زیست فناوری گیاهی 

 دامغان
14005383748 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 سمنان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

 10480090601 ورانزیست فناور ت 4053
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

4054 
خدمات فنی مهندسی 

 بنیان سازان شاهوار
10480087130 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

4055 
 ان صنعتمهندسی پوی

 قومس
10480119156 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

۷۸۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4056 
صنایع الكترونیک 

 سازان سمنان
10480108657 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10480070602 وربو ژنراتو ر شاهرودت 4057
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14004179259 کیمیا نانو دانش 4058
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4059 
توسعه فناوری ربات 

 نعتی هیواص
10480125862 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4060 
توسعه فناوری های 

 سبز بهساز
10480127660 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10480105980 اوارپالست کومش 4061
 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

4062 
مهندسی کاوش 

 اندیشان سپهر
10102013646 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

4063 
جوان اندیشان پویای 

 قومس
10480124370 

دانش بنیان 
 2وع تولیدی ن

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

4064 
کومشیان پارت 

 پیشرفته
10320620850 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

4065 
پمپ و کمپرسور درسا 

 تهران
10102624616 

دانش بنیان 
 2یدی نوع تول

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 14003555771 آسان افزار نو ابتكار 4066
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14006089072 سیبا پلیمر کبیر 4067
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 سمنان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

 14003034011 کانی صنعت شاهوار 4068
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

4069 
دانش بنیان سمند 

 پروژه
10861854203 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 منانس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4070 
مهندسی پترو سازه 

 بین الملل آرام
10103711357 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

4071 
مهندسی توسعه ساخت 

 قائم شاهرود
10980024120 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
اد پیشرفته و مو -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

۷۸۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10480101403 همگرایان تولید 4072
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

4073 
تولیدی و صنعتی 

 فنرلول ایران
10100989538 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4074 
ریخته گری دقیق 

 پارس
10700148080 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4075 
صنعتی تالشگران 

 سپهرشاهرود
10480066787 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

19/12/1396 

4076 
مهندسی پویا فناوران 

 انرژی قومس
10480132879 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10100645784 تجیران 4077
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4078 
عه ارتباطات توس

هوشمند مبتكر 
 شاهرود

14003280919 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

4079 
تداوم توسعه فناوری 

 های شریف
14007082850 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 اییانهرا

26/8/1397 

4080 
زیست گستران کوشا 
 )بامسئولیت محدود(

10103130245 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14004444950 صنعت دارویی شاری 4081
بنیان  دانش

 2تولیدی نوع 
 سمنان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 10101666207 دارو سازی تسنیم 4082
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-)سنتتیک ،گیاهیدرمان 
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

۷۹۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102166745 فن آوری روز آزمون 4083
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10102153051 وانه نرم افزارج 4084
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10101826955 کیمیا گران بهزیست 4085
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4086 
هسته دانش بنیان 

 فناوران قومس
10480131367 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 سمنان

4087 
صندوق غیردولتی 
پژوهش و فناوری 

 استان سمنان
14001930618 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 سمنان

4088 
تحقیقاتی تولیدی 

ه های سلولزی فرآورد
 صافی آران

10102030530 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10480038538 شیمیائی انرژی سمنان 4089
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10101828197 آفندشیمی 4090
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10102309004 الیاف سرامیک سپید 4091
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

4092 
تولیدی شیمیایی فام 

 گستر ماهان
10102669053 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 10861628633 تولیدی شیمیائی کلران 4093
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییاوریفن

24/6/1397 

۷۹۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102419081 فرابردهوشمند میهن 4094
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14005197344 هومان شیمی پارس 4095
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیایییفناور
19/12/1396 

 14007504045 آسا فناوران کومش 4096
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

 14007130109 توکا تجهیز البرز 4097
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

افزارهای برق و سخت -06
 نیکفوتو الكترونیک، لیزر و

24/6/1397 

 10760400034 راه حل تیزهوش برتر 4098
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

4099 
پیشگامان رباتیک 

 صنعت مازند
14003335313 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 نیکفوتو الكترونیک، لیزر و
13/11/1397 

 14004960981 صدرا مدار قومس 4100
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

4101 
ویرا صنعت دقیق 

 پارس
14007854144 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 سمنان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

4102 
سنگ پژوهان ذخایر و 

 سازه ها
14006506738 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4103 
نو فناوران میناب 

 طوس
14005015130 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 سمنان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4104 
ین تاو چوب ماش
 پاسارگاد

14007735061 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14006589264 کیا شایگان آریو 4105
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

 14005967584 تراشه سبز ابریشم 4106
بنیان  دانش

 2نوپا نوع 
 سمنان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

 14007573640 آویواک واریان 4107
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 سمنان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/1/1399 

4108 

پیک زیست فناوران 
کارآفرین چهار هزار و 
پانصد و شصت و چهار 

 زاهدان

14004263217 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
سیستان 
 وبلوچستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

۷۹۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4109 

تحقیق و توسعه ایده 
پردازان کشاورزی و 

منابع طبیعی پنج هزار 
و هشتاد و یک حوزه 

 هیرمند

14006222126 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
سیستان 
 وبلوچستان

ی، فناوری زیست -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

4110 
پیوند گستر ارتباطات 

 آرنیكا ارتباط
14006398134 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

 14006406668 زیست فن آوری زند 4111
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 سیستان
 وبلوچستان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/5/1398 

4112 
مهندسین مشاور 
 عمران طریقت

10260426360 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

4113 
آراد سیستم پارس 

 کیان
10500075823 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

4114 
مجتمع آزمایشگاهی 
 هامون آزمای شرق

10500084280 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 10500066566 سنگ چین زاهدان 4115
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

4116 
فناوری انرژیهای نوین 

بنیان چهار هزار و 
 یكصد و بیست زاهدان

10500087970 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

افزارهای برق و سخت -06
 کیالكترونیک، لیزر و فوتون

19/12/1396 

 10500070210 زند گستر شرق 4117
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

4118 
مجتمع فناوری 
مبتكران رویای 
 هوشمند مجازی

14004916834 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

رهای برق و افزاسخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

4119 
الكترونیک سروش 

 صنعت بریس
14007471369 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

4120 
جاوید انرژی سبز 

 قهستان
14007189420 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

تان سیس
 وبلوچستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 14006174426 زیست بوم زاهدان 4121
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
سیستان 
 وبلوچستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

۷۹۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4122 
شتاب دهنده کسب و 
 کار کیمیای توان گر

14006682357 
نیان دانش ب

 2نوپا نوع 
سیستان 
 وبلوچستان

 23/1/1399 سازیخدمات تجاری -08

 14006128602 انرژی سبز انوشیروان 4123
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
سیستان 
 وبلوچستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

4124 

کشت و صنعت و 
فرآوری گیاهان دارویی 
چهار هزار و ششصد و 

طب سیزده مكران 
 ایرانشهر

10880003305 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
سیستان 
 وبلوچستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

4125 
پارس بهبود رایان 

 نیک بنیان
14007256279 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

سیستان 
 وچستانوبل

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

4126 
فراز صنعت چهارهزار 
و پانصد و پنجاه و سه 

 زاهدان
10500094889 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

سیستان 
 وبلوچستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

 10530294596 تراشه کنكاوان فارس 4127
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4128 
زیست فناوری ایرانیان 

 پویش ژن
14005721379 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 10530187813 محور آزمای فارس 4129
یان دانش بن

 1تولیدی نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

 10530449489 نسیم ستاره پرشین 4130
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4131 
دانش بنیان شید 

 ساختار پارس
10530431468 

یان دانش بن
 1تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4132 
فن آوران کنترل 
 سنجش گاز شیراز

10530431113 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 14005244628 پویا تراشه پیشتاز 4133
ش بنیان دان

 1تولیدی نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

4134 
صنعت الكترونیک 

 امواج آبی
10530255829 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4135 
صنعتی و تولیدی افزار 

 کیمیای فارس
10530197077 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

۷۹۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4136 
امن پژوه نوآوران 

 فارس
10530499667 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14004639647 بیان ژن پارس 4137
یان دانش بن

 1تولیدی نوع 
 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4138 
هوشمند سازان سیستم 

 نوین فارس
10530513389 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

ای افزارهارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

4139 
فن پژوهان رامین 

 پارس
14005697842 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

4140 
امن پردازان سازندگان 

 ایده زمان
14007292917 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای طات و نرمارتبا
 ایرایانه

19/3/1397 

4141 
فن آوری پزشكی 

 همراه سالمت ایرانیان
14006822785 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10530411659 صنعت آوران ویستا 4142
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 فارس

یشرفته و مواد پ -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4143 
دور اندیش برنامه 

 نویسان شیراز
14006492140 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14007567575 سروش رادین شهر راز 4144
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 ارسف

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

4145 
آریانا شیمی گیاه 

 تیرازیس
14007553786 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

۷۹۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4146 
سده زیست فناوری 

 پارس
14007102320 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

4147 
پیشگامان گسترش 

 فناوری برنا
14005793830 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
13/11/1397 

4148 
دانش صنعت یونس 

 دارو
14006866219 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

4149 
مهندسین دانش یگانه 

 سهند
14005750709 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

4150 
گروه توسعه فرادید 

 نگار آسیا
14006078818 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

21/12/1395 

 14008443172 دراک پارس رایا ابر 4151
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 فارس

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14007362198 پارس آونگ نیكان 4152
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 فارس

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

4153 
نوین ربات سازان 

 امروز
14007078015 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

4154 
برهان فن آوران 

 ایرانیان
10530486222 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14007234132 هومان پویا الكتریک 4155
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

4156 
ساعی سامانگر صنعت 

 سبز
14006659535 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4157 
فنی مهندسی پردیس 

 پایش کیمیا صنعت
14005104885 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14006767251 آرکا صنعت کران 4158
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

۷۹۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4159 
زیست نانو فناوران آتیه 

 پژوه
14006630825 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

4160 
آزما پژوهان زیست 

 یاخته
14004521902 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

4161 
توسعه ذخایر زیستی 
 جلبک های فارس

14006667426 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 فارس

ستی، فناوری زی -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/11/1398 

4162 
زیست فناوری فرا 

 کشت نوید
14005878281 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 فارس
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

4163 
فرآورده های زیستی 
 پردیس رشد مهرگان

10530487067 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
ی، فناوری زیست -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

4164 
زیست فن آوری 

 شایان پارس
14004179166 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

 10530221095 سیماب تشخیص 4165
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 نیکفوتوالكترونیک، لیزر و 
19/11/1398 

 10530372705 اورنگ پژوهان پارسه 4166
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10530149549 ایران مدار 4167
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

4168 
پارسیا افزار فرا 
 اندیشان نوین

14004665200 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

4169 
سامانه ارتباطات 

 الماس پارس
10530327671 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 نیکفوتو الكترونیک، لیزر و
14/2/1398 

4170 
فرا هوش 

 الكترومكانیک آرسام
14005294595 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4171 
توان انرژی پرداز 

 پارسیان شیراز پیشرو
10530313747 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
ق و افزارهای برسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10530246903 مدار رایانه پویا 4172
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4173 
کارخانجات مخابراتی 

 ایران
10530004647 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
و  افزارهای برقسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

4174 
مهندسی توان تدبیر 

 فن آور
10530307347 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4175 
شبكه بی نهایت ازل 

 ارتباط
14005313444 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
های برق و افزارسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

۷۹۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4176 
تولیدی مهندسی نیتل 

 پارس
10103675328 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4177 
خدمات مهندسی 

پیشگام صنعت فن آور 
 نادین

14006824939 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
الت و آماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10530204830 موج افزار جنوب 4178
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

 10860156773 فن آوران شایان طرح 4179
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 کیزر و فوتونیالكترونیک، ل
19/12/1396 

4180 
فنی مهندسی کیمیا 
 گران حكیم نو اندیش

14003597689 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

4181 
تحقیقاتی طراحی 
مهندسی پارسیان 

 صنعت فارس
10530277891 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

4182 
کارا توربین صنعت 

 پارسیان
10530383413 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4183 
ایران اویل فیلد 
 سوپالی کیش

10861555360 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 پیشرفتهتجهیزات 
23/1/1399 

4184 
مهندسین مشاور 

میراب صنعت راستین 
 پارس

14006553909 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10530150598 صنایع بال 4185
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10530509605 نوین آبان فن آور گروه 4186
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14007497670 فرابرد ساخت دالین 4187
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4188 
تولیدی کولر هوائی 

 آبان شیراز
10530208658 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10530242285 سینا کنترل شیراز 4189
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4190 
طرح و اندیشه پترو 

 آزما
10530509930 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و اشینم -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4191 
فناوری ازدیاد برداشت 

 فارس
10530417903 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

۷۹۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10530227257 فاتح صنعت کیمیا 4192
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10980226241 آترونیک کیش 4193
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4194 
صنعتی دالین کوه 

 پارسه
14005265233 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4195 
مرزگستران صنعت 

 آینده ایرانیان
14004457772 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4196 
مجتمع آزمایشگاهی 

 پرهام گستر فارس
10530243516 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4197 
طرح مكانیک گستر 

 شیراز
10530229322 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

4198 
مدیریت خوردگی و 

 یكپارچگی نفتان پایش
14006786927 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4199 
مهندسین مشاور 
 رادمان صنعت نصر

10530410852 
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
 فارس

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/3/1397 

4200 
برنا پویش سازان 

 هوشمند آریایی
10530428533 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10530311629 سامانه های نوین افرا 4201
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

4202 
فنی مهندسی کارت 

 اعتبار فارس
10530197039 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 10530227183 شهاب ثاقب شیراز 4203
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

4204 
طراحی و مهندسی 
پویندگان صنعت 

 سحاب
10530447736 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10861078870 نگین ارم 4205
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

4206 
الكترونیكی پویش فن 

 آور نوین
10530216057 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

4207 
دانش بنیان فناوران 

 دراک سیستم
10530472925 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

4208 
الیه داران شیر آالت ط

 صنعتی اسپادانا
14005080862 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

۷۹۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4209 
کیان افزار صنعت 

 پارس
10530355221 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10530454698 دانش تک انرژی سبز 4210
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

4211 
تولیدی صنعتی شگفت 

 افزار
10530206111 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14006741107 به رویان جوانه یاقوت 4212
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
 فارس

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 10320445511 ماهان انرژی معراج 4213
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10530501817 آیرین پارس مدیا 4214
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرمارتباطات و 
 ایرایانه

12/5/1398 

 10530360595 رایكا افزار پارس 4215
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10530391376 پیک فرزانه پویان 4216
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای و نرمارتباطات 
 ایرایانه

1/10/1398 

 14006930902 زیست رایان کیمیا 4217
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14004231912 یكتا داده نگار آرین 4218
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای اطات و نرمارتب

 ایرایانه
14/2/1398 

 10530330500 فراهوش دنا 4219
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10530404735 ارتباطات پژوهان متین 4220
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای باطات و نرمارت

 ایرایانه
24/6/1397 

 10530492369 واال اندیشه پایا 4221
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

۸۰۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10530445943 ایمن گستر باستانی 4222
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

های افزارارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10530348726 زاگرس فیلم شیراز 4223
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10530496611 پارس نیوش دارو 4224
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
 و پیشرفته حوزه تشخیص
-درمان )سنتتیک ،گیاهی

طبیعی سلولی و مهندسی 
 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10530492257 گوهر خرد پارسیان 4225
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10530223823 داده گستران دنا 4226
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

4227 
تحلیل گران بهار 

 آرمان
14007972965 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

4228 
ان ایمانی توسعه گر

 نت بیست و چهار
10530454100 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10530258213 پارس پویش فن آور 4229
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

4230 
پژوهشی صنعتی 
 آبریزان مهر افزا

10530392757 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10103794890 فرانگار شرق 4231
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 یاییهای شیمفناوری

13/11/1397 

۸۰۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10530194416 صنایع شیمیایی فارس 4232
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

 10530452210 فرا تک نوین پارسه 4233
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

4234 
نو اندیشان فرا صنعت 

 زحل
14004743545 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

4235 
طراحی و مهندسی 

 مسیر سبز دلتا
10530292784 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03
صوالت مبتنی بر مح

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

 10530306842 فراپاکس شیراز 4236
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

4237 
فناوران سبز چاوش 

 جهرم
14005719274 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
و مواد پیشرفته  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 14005513090 پترو مهر امیران نكو 4238
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 فارس

4239 
دانش بنیان نانو فناور 

 فاران
10530482364 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 فارس

4240 
صنایع الستیک فرا 

 پیشتاز هونام
14004643900 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

4241 
خضرا سازان راد پلیمر 

 پارسیان
14004315305 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

4242 
فنی مهندسی اطالع 

 افزار آویژه
10530488239 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 10530273387 فن آوران پارسه جنوب 4243
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07
افزارهای اطات و نرمارتب

 ایرایانه
19/12/1396 

۸۰۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4244 
مهندسی و طراحی 

 همپا انرژی
10530363053 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10530452639 داده مهندسی ایده آل 4245
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرمارتباطات و 
 ایرایانه

2/10/1396 

 14008604655 کانی گداخت تهمین 4246
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

4247 
فنی مهندسی کیمیا 
 پژوهش اورنگ جنوب

14007393232 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

و مواد پیشرفته  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

4248 
تارنما گستر پارس 

 لبخند
14004326640 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4249 
گسترش تجارت 

الكترونیكی کاالی 
 کیش

14005820452 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ارسف

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/3/1397 

 14008103857 کاغذ مانلی پارس 4250
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/1/1399 

 14007650697 روژین سازه ماهان 4251
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/1/1399 

4252 
توان محور آذین 

 صنعت
10530445603 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

 14007580734 اابتكار نانو صنعت کیمی 4253
دانش بنیان 

 2 نوپا نوع
 فارس

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

4254 
گروه نوآوری و 

کارآفرینی آرمین آنیل 
 شایا

14006853473 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 24/6/1397 سازیخدمات تجاری -08 فارس

4255 
تولیدی و صنعتی 
 پارس فرمول شیراز

10530183497 
دانش بنیان 

 2وع نوپا ن
 فارس

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

۸۰۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4256 
مهندسی ایده سازان و 
 فن آوران جوان صنعت

14007033941 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

4257 
فناوری آراد همتا 

 روئین
10260608536 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

4258 
توسعه نانو شیمی 

 پارس مهرداد
14005882409 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

4259 
ی زنجیره فناوری ها

 بلوک آرمانی
14008550263 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

4260 
کیمیا سنجش بی 

 همتای فارس
14005358559 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-یاهیدرمان )سنتتیک ،گ
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4261 
زیست فناوری نوین 
 درمان پرسیا ویستا

14004818635 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4262 
توسعه نانو فناوری 

 دارویی فرسان
10530517397 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4263 
مهندسی پزشكی نو 
اندیشان نخبه محور 

 فارس
10530431020 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
12/5/1398 

4264 
مهندسی توسعه پایدار 

 مبتكران سیوان
14004656073 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

۸۰۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007935615 بینا افروز روشنا 4265
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4266 
رایمون دارو گستران 

 نوین
14007600428 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس

و فرآورده های  دارو -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

4267 
ویستا زیست فناوری 

 به ژن
14007051476 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 مهندسیطبیعی سلولی و 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

 14005747870 پردیس کاسپین آسیا 4268
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

4269 
تجارت الكترونیک 

 نوآوران تدبیر
14006652412 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

4270 
فربدان فناور هزاره 

 سوم
14006996808 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4271 
سوی مكان بازار چهار 

 پویان
14006520216 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

4272 
سخت کوشان آوای 

 گل نرگس
14004050825 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
2/10/1396 

۸۰۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10530387990 کیمیای اندیشه و کار 4273
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

4274 
آرین تدبیر تجارت و 

 فن آوری سیوان
14007488997 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای طات و نرمارتبا
 ایرایانه

24/6/1397 

4275 
پیشگامان توسعه 

فناوری هونام دراک 
 پارس

14006255405 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
31/4/1396 

4276 
هوشمند پردازان تیهو 

 رایانه
14005220492 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 رسفا
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

4277 
فنی مهندسی وستا 
 سیستم رهاورد طاها

14005270214 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

4278 
فرهنگی و هنری مهاد 

 رسانه پژوه شیراز
10530495376 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

4279 
هوش مصنوعی فردان 

 هفت اقلیم
14006003674 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

4280 
نت  گروه تخصصی

 افزار ایساتیس
10840440803 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

4281 
اندیشه کاوان نیرو 

 صنعت درنیكا
14007628097 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14004693180 ی حس برترکافه فناور 4282
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/11/1397 

 14005140229 چتر سبز صنعت باربد 4283
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

4284 
برنا آزما صنعت 

 زاگرس
14005839417 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

۸۰۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4285 
کاوان صنعت به ساز 

 پارس
14005477821 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 14006593040 دانش افزای کارینا 4286
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

آالت و ینماش -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

4287 
کیهان فراکوشان مواد 

 پارس
14004833089 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4288 
فنی و مهندسی طراح 
و سازنده تصفیه گستر 

 جنوب هونام
14006073982 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
ت و آالماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4289 
توسعه فناوری برهان 

 آریابان متین
14004470737 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14005494657 دینا انرژی تک سیستم 4290
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

4291 
مدیریت اطالعات و 
فن آوری مهر سامان 

 گستر آینده
10530450734 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 14007219269 دقیق نگارش زمان 4292
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 نیکوتوالكترونیک، لیزر و ف

23/4/1397 

4293 
فن آوری توحیدی 

 آرمانشهر
14007245030 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14005629648 ارم صنعت موج گستر 4294
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

4295 
طراحی مهندسی 
 پارس برهان سدید

14006940736 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/1/1399 

4296 
مشاوران گسترش 
ارتباطات و فناوری 

 اطالعات یاکند
10530367520 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 یکر و فوتونالكترونیک، لیز
2/10/1396 

4297 
فنی مهندسی سوالر 

 ایده نوین آرا
10530502710 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

4298 
توسعه گران رابین 

 هونام کاویان
14006546092 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 لكترونیک، لیزر و فوتونیکا
12/12/1396 

 14007703159 پارس ارچین دانش 4299
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

4300 
مهندسین مشاور ارم 
 کنترل پردازان جنوب

10530420895 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

برق و افزارهای سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

۸۰۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10530314203 قائم الكترونیک پرداز 4301
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

4302 
گروه فنی و مهندسی 
 نو آوران زمرد پارسه

14003981802 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 فارس

افزارهای برق و تسخ -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

4303 
اندیشه الكترونیک 

 پردیس پارسیان
14007276800 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 فارس
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14004387459 الماس فن آوران گیتی 4304
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10102215811 فرآیند شیمی حكیم 4305
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قزوین

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

2/10/1396 

4306 
وری داروئی ژالتین فرآ

 حالل
10980271810 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قزوین

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 14007895390 فن آوران ابزار ساز آریا 4307
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10104090431 نهال گستر رویان 4308
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قزوین
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

4309 
پیشران خودرو کار 

 اسپیدار
14005328030 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 نیک، لیزر و فوتونیکالكترو
19/11/1398 

 14007054260 پویش رباتیک دانا 4310
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قزوین

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

4311 
سامانه ایمن گستر 

 هوشمند
14004987271 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 ک، لیزر و فوتونیالكترونیک
23/4/1397 

4312 
سانا اندیشه سازان 

 مجد
14007387854 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14005663617 علم و دانش ماه و مهر 4313
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قزوین

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایهرایان
24/6/1397 

۸۰۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4314 
توسعه فن آوری نو 

 مدیا
14006179606 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

4315 
گسترش نرم افزار دانا 

 محور کاسپین
14006324542 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای و نرمارتباطات 
 ایرایانه

6/3/1396 

4316 
فرانگر پارس سیستم 

 پویا
14006235123 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

 10861432473 فالیزان تصفیه 4317
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

مبتنی بر محصوالت 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

 10101591759 آزاد فیلتر 4318
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

4319 
گسترش الیاف 

 پیشرفته
10102779415 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

مبتنی بر  محصوالت
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4320 
مجتمع فرآورده های 

 قیر کیمیا
10103280472 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4321 
صنایع شیمیائی لیا 

 قزوین
10861413135 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

4322 
فرآورده های نسوز 

 الوند
10862098803 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10101219313 تولیدی زنجان برنز 4323
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10101765314 تولیدی تهران زرنخ 4324
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

۸۰۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10103554127 پادنا پلیمر 4325
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10570026860 آب آرا قزوین 4326
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10100912544 پویا 4327
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
ناوری اطالعات و ف -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10100902174 شیمیایی بهداش 4328
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

4329 
مشاوران نیک پندار 

 شریف
14005055994 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 وینقز

 10861412626 البرز دارو 4330
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

4331 
بهین فناور آماد 

 هوشمند
14006630956 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

4332 
مهندسی و ساخت بیتا 

 برین
10103927670 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

4333 
تولیدی و صنعتی البرز 

 یدک
10100877706 

نیان دانش ب
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4334 
تولیدی و صنعتی 

 ارکان فلز
10861401595 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10570025971 استیل غرب آسیا 4335
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10861451642 نوین سازان تهران 4336
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10570010797 البرز ساب کول 4337
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۸۱۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102597044 تونل ساز ماشین 4338
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10320174724 بسا پارس صنعت 4339
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10101124355 مهندسی فرافن 4340
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 قزوین

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/11/1398 

 10102767900 فناوری پودر الموت 4341
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10570005797 بهره ور ماشین البرز 4342
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10861461271 پارسیان طرح سینا 4343
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14006153027 سدید مهد ابتكار 4344
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10861439144 قادر صنعت زاگرس 4345
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4346 
مهندسی ابزار دقیق 

 پویا اکسون
10104100650 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 14004743355 برگه زرینه قلم عماد 4347
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

4348 
چشم انداز توسعه 

 فناوری اطالعات رجاء
14004904118 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10861410643 البرز میكرو سیستم 4349
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

4350 
زرین ریز سامانه های 

 الكترونیكی
10570031457 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

4351 
 پویش تحلیلگران آرما
 صنعت

10570027750 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10570014957 دانش بنیان پردیس 4352
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

4353 
بهینه سازان فن آوری 

 تی قزوینگی
10570001930 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

۸۱۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4354 
تولیدی و صنعتی 

سامانه های کنترل 
 دقیق

10980059395 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14004477320 مازند الكتریک ماهان 4355
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14003868174 امرداد صنعت جم 4356
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10861470450 ژن الكترونیک آزمااو 4357
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 14006858216 بهداد تدبیر مبین آریا 4358
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

4359 
ا صنعت شهر ایرس

 نوآفرین
14008242238 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14006302575 آزما تجهیز ایده پرداز 4360
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

4361 
راز آرین جهان سراف

 آراد
14006389320 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

4362 
توسعه فناوری واپایش 

 هوشمند
14005243900 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10861440379 محور تراش لیا 4363
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

4364 
مهندسی بازرگانی مه 

 راد صنعت خالق
14007419870 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14006946161 طب گستر تریتا 4365
بنیان دانش 

 2نوپا نوع 
 قزوین

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

4366 
پژوهشگران 

 مكاترونیک آریانا
14007085625 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

4367 
فناوری های پیشرفته 

 نصر آب پاالیش
14006175636 

دانش بنیان 
 2 نوپا نوع

 قزوین
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 14005481421 اطلس آب گستر سارینا 4368
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

4369 
توسعه سیستم های 

 آرمانی ایرانیان
14004379004 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
ت و فناوری اطالعا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/1/1399 

۸۱۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4370 
عصر صنعت سبز 
 کاسپین ایرانیان

14003977081 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4371 
بازی سازی اردیبهشت 

 پویای کاسپین
14007499764 

دانش بنیان 
 2وع نوپا ن

 قزوین
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10320426927 پرشیا فن آوران کیمیا 4372
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

4373 
کاال ابتكار نوین 

 صنعت تاک
14006611808 

بنیان  دانش
 2نوپا نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14003927036 پترو کیمیا ویژن 4374
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قزوین

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/12/1396 

4375 
تولیدی کربن صنعتی 

 تهران تاک
10862108072 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قزوین
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/4/1397 

 10860988083 زیست فناور سبز 4376
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قم
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

4377 
طلوع اندیشه سپیده 

 گشایش
14005152322 

بنیان  دانش
 1تولیدی نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10102617745 شیمی آذرجام 4378
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 10590042155 اوج پرواز ما دو نفر 4379
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قم
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4380 
مهندسی ارتباطات 

 صبح شقایق
10861019135 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

4381 
تولیدی و بازرگانی 
 آلیاژهای رازین پلیمر

10103321259 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14004211436 زمهریر سازان پیشتاز 4382
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

۸۱۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006390078 ایده گستر رز ترمه 4383
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قم

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 14005385604 حسان افزار مبین 4384
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قم

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

 14004802654 آروند مروارید آرون 4385
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قم

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای طات و نرمارتبا

 ایرایانه
6/3/1396 

4386 
داده کاوی سحاب 

 پرداز
14006592262 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4387 
اندیشه یاوران تمدن 

 امروز
14007306783 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قم
 فناوری اطالعات و -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14005808484 فرا فن پژوهان فاتح 4388
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قم

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

6/3/1396 

4389 
مهندسین مشاور طرح 
و توسعه نیرو گستر 
 صنعت برق پارسیان

14004689221 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 قم

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

4390 
پدیده فناوران هوشمند 

 کهربا
14004307184 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

4391 
طب طبیعی سبز 

 دیموند
14004000480 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

4392 
دانش بنیان زیست 

 فناوران نوین قم
10590038783 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

4393 
صنایع شیمی مجتمع 

 گستر نیما
10103662111 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

 10590028565 کیمیا دانش الوند 4394
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
2/10/1396 

 14006042555 مانا هوش دانش آزما 4395
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/1/1399 

۸۱۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14004938909 نیرو آب گستر پرهام 4396
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10102123311 دارو درمان سلفچگان 4397
یان دانش بن

 2تولیدی نوع 
 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

4398 
داروسازی گیاهی وشا 

 دارو پارس
14005285627 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-مان )سنتتیک ،گیاهیدر
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10103090187 ابزار طب پویا 4399
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
23/4/1397 

 10861009656 رسا سامانه افق 4400
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رتباطات و نرما
 ایرایانه

13/11/1397 

 10861015847 توسن دارو 4401
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10860973240 بو علی دارو قم 4402
ان دانش بنی

 2تولیدی نوع 
 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

4403 
پترو انرژی خلیج 

 فارس
10102204626 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4404 
اتی پویندگان تحقیق

 فرآوری طبیعی
10101951401 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10320381125 آرین نیروی مبنا 4405
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

۸۱۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10860994367 فرازسیستم پرداز 4406
 دانش بنیان
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 14005127283 نام آوران آفرینش فردا 4407
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10861017606 فرا پرواز هوشمند 4408
یان دانش بن

 2تولیدی نوع 
 قم

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

4409 
داده پردازان نوین 

 اهداف
10861019743 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

4410 
فناوری اطالعات 
 مدادگان کاوند فهی

14005434698 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10590008440 رسانه گستر بنیسی 4411
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

 10860169012 کارانس ایرانیان 4412
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

4413 
خانه فناوری و هنر 

 اکسیرتک
14007101980 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10590042193 خالق آرین ابزار سازان 4414
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 14005829275 کارا آرتیمان داده آزما 4415
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

 10860977394 نیرو نوین قم 4416
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 قم

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

13/11/1397 

 10861022868 پویا کاران راد 4417
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10102566341 صنعتی پایاپرس 4418
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
ت و آالماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

۸۱۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10590034074 توسعه درمان فرتاک 4419
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10104023052 آریا شیمی شریف 4420
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4421 
ار حب بسپپتروشیمی م

 ایده گستر
14005015373 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

4422 
گروه صنعتی راد صانع 

 آتی
10104039749 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

4423 
سیمین تجارت اوراسیا 

 پیشگامان
14006176850 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

4424 
بازرگانی اطلس سرام 

 کویر
10860233915 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 ی شیمیاییهافناوری

12/5/1398 

4425 
توسعه پوششهای 
 صنعتی مانا پلیمر

10103312177 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

4426 
پیشگامان کاتالیست 

 الوند
10102696570 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

مبتنی بر  محصوالت
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

4427 
هم اندیشان صنعت 

 مشاور
10590016461 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

4428 
اندیشه فناوری 
 اطالعات قرن

10860984928 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

4429 
مدل سازان نرم افزار 

 آینده
14004054297 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4430 
توسعه و تدبیر جوامع 

 سالم
10590046387 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

۸۱۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10101632267 تولیدی معصوم 4431
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

4432 
صندوق غیر دولتی 
پژوهش و فناوری 

 کریمه
14004738165 

دانش بنیان 
 2ولیدی نوع ت

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 قم

4433 
رایمند نیكو فراز 

 ایرانیان
14005466237 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 قم

4434 
بهین فناوری مهراد 

 پژوه
14005169492 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 قم

4435 
اراب سازان دشت گو

 سبز
10590035607 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

4436 
پتروشیمی محب پلیمر 

 قم
10860158970 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

 14005127250 کارآوردتجارت پویا 4437
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

 14008245492 فراشیمی آتیه سبز 4438
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قم

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

4439 
معدنی گنج آفرینان 

 ایرانیان
14003927644 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

4440 
فناوران موج افزار 

 هوشمند
14007474570 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

4441 
توسعه تجارت ایده 
 های برتر تاب تک

14005727127 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 23/4/1397 سازیخدمات تجاری -08 قم

 10860987901 فرینام شیمی 4442
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قم

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

۸۱۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4443 
مواد فناوران نانو 
 تسنیم

14008243832 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قم

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4444 
فرهنگی قرآن و عترت 

 تبیان
10590010641 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4445 
مهندسی رهاورد 

 یانمنیزیم پارس
14007449947 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4446 
پیشروان صنعت زرین 

 رز ایرانیان
14006791226 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 14006733161 رایان آزما اسپیناس 4447
ش بنیان دان

 2نوپا نوع 
 قم

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

4448 
توسعه فناوران ویدا 

 رایان داده
14007273182 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14005025553 روز اندیش کویر پیما 4449
بنیان دانش 

 2نوپا نوع 
 قم

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

4450 
اکسیر بقای ستاره 

 سعادت
14006023601 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4451 
تولید مواد اولیه 

شیمیایی آرمین الوند 
 پویا

14008674355 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 قم

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 14005482325 رایان نوین طب رزا 4452
یان دانش بن

 2نوپا نوع 
 قم

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/5/1398 

4453 
دانش ثمین پردیس 

 رضوان
14005918150 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

4454 
زیست سامانه نسل 

 جدید
14007030379 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 قم
تی، فناوری زیس -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

 14004798162 کیمیا کاشت اطبا 4455
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کردستان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/11/1398 

۸۱۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4456 
گروه طراحان سرگرمی 

 ژوری مانگ
10610118521 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای نرم ارتباطات و
 ایرایانه

19/12/1396 

4457 
خدمات مهندسی داده 

 نگار
10610061160 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

 10610085391 داده پردازان پور سام 4458
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
طالعات و فناوری ا -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10610062269 رایان افزار پژوه 4459
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4460 
داده پرداز ویستا رایا 

 نت
14006740391 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 تانکردس
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004966763 کیمیا بومی سازان 4461
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10610125046 کاوش هوشمند کارا 4462
دانش بنیان 

 2ع تولیدی نو
 کردستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

 10610128340 فن آورى کرد ژن 4463
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

 10101263670 اتیال ارتوپد 4464
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
آالت و ینماش -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

4465 
مهندسی سبک لوله 

 نوین
10610073380 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10610110182 اهورا پرداز کردستان 4466
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

4467 
توسعه دهندگان دنیای 

 چابک سام
14006134301 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10610108069 کنترل گسترکهربا 4468
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کردستان
ای برق و افزارهسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

۸۲۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4469 
هوشمند سازی 

 یكپارچه انرژی مهیا
14004166836 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کردستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4470 
فناوری موج گستر 

 ژیوان
14005796360 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کردستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

4471 
بین المللی بینا گویا 

 اسرا
14006729620 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کردستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

4472 
یكتا ایده صنعت 

 سیمینه
14004987404 

دانش بنیان 
 2ع نوپا نو

 کردستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

 10610128564 روماک گستر غرب 4473
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کردستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

4474 
نانو زیست پژوهان 

 زاگرس
14004984245 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کردستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10610120552 دانش افزار تیام 4475
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کردستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 10610119235 کرد بازرگان کارزان 4476
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 ردستانک

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/11/1398 

4477 
ژیران دانش پژوهان 

 فناور
14007504594 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کردستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

4478 
تولید نهال طوبی 

 کرمان
10630121070 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 کرمان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

4479 
مهندسی بارز کلید 

 کرمان
10630166740 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4480 
فنی و مهندسی 

فناوری الكترونیک 
 آسمان کارمانیا

14004869375 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14005854445 هفت مدار آریا دانش 4481
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمان

فناوری اطالعات و  -07
ارهای افزارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

۸۲۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4482 
سرما آوران کرمان 

 کویر توانا
14006858993 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 14006678776 پزشكی زیست سالک 4483
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-سنتتیک ،گیاهیدرمان )
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

4484 
آتورینا فن گستر 

 کارمانیا
10630185675 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

 14005762612 زیست فناوری بوتیا 4485
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمان

فرآورده های  دارو و -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

25/6/1396 

4486 
توسعه فناوری اشیاء 

 پرتو آینده
14006128368 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

4487 
سوی ابعاد آسمان فرا

 خیال
14005148868 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

4488 
مدیران پیشرو ساخت 

 سام
14006151308 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

 14004728122 هزار زیره ماهان 4489
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

4490 
زیست فناوری آال آوا 

 ژن
14004896815 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

4491 
الكترونیكی بردهای 

 ند ایرانیانهوشم
10630140877 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4492 
مبتكران تجهیزات 

 فشار قوی برق کارمانیا
14005812557 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10630174743 ایده پردازان نوآور بوتیا 4493
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10630093287 کارا کرمان 4494
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

۸۲۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4495 
آموزشهای تخصصی 
 خانه متالورژی پارسیان

10630183046 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10630184752 زر آزما ماهان 4496
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4497 
پیشرو صنعت دانش 

 زفرا
10630191851 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10861875408 برافزا کشاورز پارس 4498
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

 10860570637 مهندسی تردد راهنما 4499
دانش بنیان 

 2دی نوع تولی
 کرمان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10630065967 کرمان تابلو 4500
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

4501 
فنی و مهندسی نیكان 

 نیرو ابان
10861204255 

دانش بنیان 
 2ی نوع تولید

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10860567814 الوان تابلو 4502
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

4503 
 یكتا ارتباط تعاملی پرتو

 نما
14005403028 

دانش بنیان 
 2نوع تولیدی 

 کرمان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

4504 
تولیدی و توزیعی 

 بهارستان رایان
10630119453 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

4505 
نوین اندیشان پارسیان 

 مانیاکویر کار
10630190392 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10630116748 کوشا هوشمند کرمان 4506
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06
 ترونیک، لیزر و فوتونیکالك

23/4/1397 

 10630089123 خدمات صنعتی کرمان 4507
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10630085417 صنایع ممتازان کرمان 4508
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

۸۲۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4509 
نگین اختر گستران 

 انرژی سبز
14005923198 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

4510 
آوا پرداز کیهان 

 کریمان
14007416691 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایایانهر

14/2/1398 

 10630152056 ویژگان بسپار شرق 4511
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10630142349 مجتمع فرو آلیاژ رباط 4512
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییاوریفن

19/11/1398 

 10630092920 تولیدی اروند چرخ 4513
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

4514 
تهیه و تولید فلزات 

 نادر رفسنجان
10860528192 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
 مواد پیشرفته و -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

4515 
کشت گستر بوتیا سبز 

 کریمان
14005331038 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14008914323 نیكان فرآور رنگین فلز 4516
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

مواد پیشرفته و  -03
الت مبتنی بر محصو
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14004641040 فرآوری نادر فلز کرمان 4517
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4518 
پردازش پارسیان 

 گواشیر سیستم
10980184980 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کرمان
ناوری اطالعات و ف -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

4519 
زرین طب مشرق 

 زمین
10630182119 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کرمان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

۸۲۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006015438 ت سیناترمیم باف 4520
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14007052137 بوم زیست یاخته 4521
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

وسایل، ملزومات و  -05
 كیتجهیزات پزش

24/6/1397 

 14004909847 سپهربرق صبا صنعت 4522
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

4523 
معدنكاران اندیشه ساز 

 نمایشگر امید
14007267538 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

4524 
پارس  سپهرسای

 سمنگان
14007260040 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کرمان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4525 
مهندسی ویرا ربات 

 کارمانیا
14006273402 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4526 
پویشگران فیزیک 

 بوتیا کاربردی
14008957951 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 کرمان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14007010940 پایش گستر پرمون 4527
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

4528 
کاوش گران آب و 

پایش گران هوا باران 
 سنجانرف

14007742920 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14007232597 ریشه گستر ویرا 4529
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

4530 
مجتمع شیمیایی 
 بیستون کرمانشاه

10660033302 
یان دانش بن

 1تولیدی نوع 
 کرمانشاه

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4531 
فن آوران کاشت 

 زاگرس
10660157578 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 کرمانشاه
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

4532 
کشت و توسعه گیاهان 

 دارویی بیستون شفا
10660178812 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمانشاه
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

4533 
زیست فناور برگ آب 

 کرمانشاه
14005924262 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمانشاه
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

۸۲۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4534 
فرهنگی دیجیتال گال 

 تكسان زاگرس
14007990470 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمانشاه
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14005363622 رهش داروی نوین 4535
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 و بیوتكنولوژی( بافت

19/11/1398 

4536 
نوین بسامد فناور 

 پارسیان
14006555516 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

4537 
فن آوری اطالعات و 

 ارتباطات غرب
10660091920 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمانشاه
ات و فناوری اطالع -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

 14006800220 سان طب کرمانشاه 4538
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمانشاه

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
2/10/1396 

4539 
کشت وصنعت سالم 

 فراور باختر
10660178977 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 14005646089 زیست تولید رازی 4540
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
ی و مهندسی طبیعی سلول

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10660171208 نیكان اکسیر باختر 4541
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

 14006295855 هایا شیمی رازی 4542
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 کرمانشاه

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/1/1399 

۸۲۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4543 
ریخته گری دقیق 

 صنعت گستر
10660108732 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10660113070 ونبیست کیمیا فرآیند 4544
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 14004647692 تكین لیان پارس 4545
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 14006155850 وسكا تجارت آریانت 4546
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

4547 
شتابان فناوری زاگرس 

 آسیا
14005995500 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 کرمانشاه

4548 
کیا زیست پیشرو 

 بارمان
14006177015 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

 10660031275 باختر بیو شیمی 4549
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه

 دارو و فرآورده های -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4550 
داده پردازی پیشگامان 

 ایده نگار زاگرس
10660179526 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

4551 
ری آینده نزدیک فناو

 رایان
14003431490 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

4552 
پیشبران خدمات 

 فناوری یاسان
14004954484 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 کرمانشاه

4553 
 سیستم تحلیل گران

 زاگرس
10660076871 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

۸۲۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10660143658 سایه خورشید بدر 4554
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

4555 
تحلیلگر داده های 

 آفتاب دی
10660138322 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

4556 
فنی مهندسی هستی 

 ارتباطات داده
10320466087 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 نیکوالكترونیک، لیزر و فوت
23/4/1397 

 14005199156 شتاب آرا تک 4557
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

 14006027890 کرد صنعت هاشمی 4558
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 14004214593 سانا صنعت ماندگار 4559
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10660180026 نشا کاشت زاگرس 4560
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

4561 
مدیریت بهره برداری 

 داناب غرب
14004791244 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
1/10/1398 

 14005521931 هوشمند صنعت حسام 4562
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4563 
 دانش بنیان آتیه سازان

 الكترونیک
10660171115 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4564 
پژوهان صنعت 

 کرمانشاه
10660094879 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کرمانشاه
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14006241994 ستبر سازه پایدار 4565
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 14007001226 پویا انرژی پایش 4566
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 14004139018 طلیعه عصر الكترونیک 4567
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 نشاهکرما

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14008102062 نیكو تراش آروین 4568
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

13/11/1397 

 14004731670 جهان صنعت کرمانشاه 4569
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

آالت و ماشین -04
 هتجهیزات پیشرفت

26/8/1397 

 14006959270 ایده سازان رستار وستا 4570
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

۸۲۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007443289 نورسا دایان درمان 4571
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

26/8/1397 

 14008670240 هامین دارو طب 4572
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14005160061 دیبا ژن گستر 4573
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

ه های دارو و فرآورد -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

 14004486395 طهورا شفا دارو 4574
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بیوتكنولوژی(بافت و 

26/8/1397 

 10660150873 داروسازی طهورا طب 4575
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10660126934 ساینا سالمت پارس 4576
دانش بنیان 

 2نوع  نوپا
 کرمانشاه

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14007311969 راد پرداز رازی 4577
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

 14006760956 رایا پرداز نوین آرتمن 4578
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
1/10/1398 

۸۲۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006063823 کیمیا فرایند کرمانشاه 4579
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 ای شیمیاییهفناوری
12/5/1398 

 14008697488 مهان اکسیر شمس 4580
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 کرمانشاه

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4581 
گسترش کاربرد فن 

 آوری
10861779082 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

کهگیلویه 
 وبویراحمد

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

14/2/1398 

 10861684637 دارویی زرد بند 4582
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

کهگیلویه 
 وبویراحمد

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

1/10/1398 

4583 
البراتوارهای داروهای 

 یاهی طبیعت زندهگ
10101750412 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

کهگیلویه 
 وبویراحمد

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14006307088 ارمغان سالمت زاگرس 4584
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
کهگیلویه 

 بویراحمدو

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

4585 
پزشكی مهندسی 
 الكترو طب آسیا

14005519501 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
کهگیلویه 
 وبویراحمد

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

19/11/1398 

 14006558050 امید ایل ماه 4586
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
کهگیلویه 
 وبویراحمد

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10102706497 آریا تینا ژن 4587
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 گلستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۸۳۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4588 
شتابگران فناوری 

 گلستان
14004492149 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 14003760911 اسپید مارین کیش 4589
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گلستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

 14006425666 پایش تجهیز آراد 4590
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گلستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

4591 
پیشگامان دنیای 
فناوری پهنه سبز 

 گلستان
10700167610 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 10700105891 کیفیت سازان سبز 4592
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 13/11/1397 سازیخدمات تجاری -08 گلستان

4593 
کیمیا پژوهان خاور 

 شیمی
10103402183 

دانش بنیان 
 2نوع  تولیدی

 گلستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10700090756 ساخت صنعت گلستان 4594
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

4595 
داروسازی پارت کیمیا 

 گرگان
10700114025 

یان دانش بن
 2تولیدی نوع 

 گلستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

4596 
کشت و صنعت و 

داروسازی گیاه اسانس 
 دکتر سلیمانی

10700074007 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان

ی دارو و فرآورده ها -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

4597 
اندیشه ورزان آب نما 

 گستر
14004468647 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4598 
فراسنجش سازان 

 گلستان
10700169212 

بنیان دانش 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10700080177 نیاک 4599
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

4600 
دانش بنیان فناوری 

 بذر استرآباد
10700188789 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

۸۳۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005985218 دایره دانش سبز فردا 4601
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

4602 
زیست فرایند تولید 

 پایدار
14004466869 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
اوری زیستی، فن -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

4603 
دانش بنیان پارت نو 

 طرح
10700188565 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 10700098354 دانش پژوهش فجر 4604
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10700143408 فرا آزمون گلستان 4605
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

4606 
شیمی گستر محیط 

 زیست
14004800973 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

4607 
نش بنیان پارس دا

 بافت گلستان
10700190256 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

 14006757943 نفیس پردازشگر دانش 4608
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گلستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

4609 
ساز شیمی پاک 

 هیرکان
14006683362 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گلستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

 14006267682 آتی صدر آبان ایرانیان 4610
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

4611 
طعام سازان آریا گستر 

 هیرکان
14006606242 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گلستان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

 14006905692 بهان فرانگر ایده پرداز 4612
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

4613 
گیاهی  کشت بافت

 هیرکان
14004404057 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گلستان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 14005533066 افق سبز استرآباد 4614
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 افت و بیوتكنولوژی(ب

12/5/1398 

4615 
دقیق سازان البرز 

 طلوع اعال
14004390383 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گلستان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

۸۳۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14007378597 دیزل پمپ مهدی 4616
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

 10700190898 پژوهان صنعت هومهر 4617
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10700186846 تفكر درخشان پایا 4618
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 10700187638 واپایش صنعت گلستان 4619
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گلستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10101127246 گیالن میكا 4620
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 گیالن
پیشرفته و  مواد -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

4621 
بنیان صنعت نوین 

 میالش
14005613730 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/1/1399 

 14005093553 هوشمند افزار کارپیرا 4622
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 گیالن
برق و  افزارهایسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4623 
علم و فناوری سوبار 

 منطقه آزاد انزلی
14005673966 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 گیالن
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

4624 
مهندسی زمین رایانه 

 آریا برنا
10103613498 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10720303027 گراف سازه شفق 4625
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گیالن

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

4626 
ارتباطات ویرا تاک 

 منطقه آزاد انزلی
14006393013 

بنیان دانش 
 1نوپا نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

4627 
رهپویان آرمان نگرش 

 نوین اکسون
14007318469 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۸۳۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4628 
پویندگان نیرو شایسته 

 نطقه آزاد انزلیم
14005676895 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14005259627 انوش داروی گیالن 4629
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گیالن

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
لولی و مهندسی طبیعی س

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 14007279310 نانو آلتین کربن 4630
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گیالن

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

 14004971117 طبیعت پژوهان اشكور 4631
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گیالن

فناوری زیستی،  -01
 اورزی و صنایع غذاییکش

14/2/1398 

4632 
کاوش تجهیز کاسپین 

 منطقه آزاد انزلی
14006521110 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

4633 
فن آوران الكترو 
 مكانیک کاسپین

14006438017 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 گیالن

آالت و ماشین -04
 یشرفتهتجهیزات پ

6/3/1396 

 14005573220 نانو آریسا پوشش 4634
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

4635 
تولیدی و مهندسی 

 شعله صنعت
10101142903 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
6/3/1396 

4636 
مهندسی فروهر 

 تیسفون
14004306295 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

4637 
ماشین سازی امیدی 

 کارن الهیج
10720094507 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4638 
تولیدی قطعات 

 وبندی خودرو ایرانجل
10720044464 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

4639 
طراحی و صنعتی لوازم 

 خانگی پارس زر آسا
10102158075 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10720276331 دیبا فراز آرین 4640
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10720185909 نوآوران سبز فردا 4641
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

۸۳۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10720237159 آزمون الكترونیک خزر 4642
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

4643 
تولیدات ریز جلبكی 

 پارسیان
10104092243 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

4644 
کاوشگران طبیعت 

 پاک
10720276346 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

4645 
داروسازی سبحان 

 انكولوژی
10102350203 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 لوژی(بافت و بیوتكنو

19/12/1396 

 14005770750 مثلث سازان ایده 4646
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
14/2/1398 

4647 
لفاف های چند الیه 

 خزر
14001908757 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

 10320567878 بی نویدمواد ترکی 4648
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

4649 
فضا گستران تبادل 

 الكترونیک
10720298600 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

4650 
فناوری اطالعات و 
ارتباطات آریا نسیم 

 ایرانیان
10720308469 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14007294826 وندا افزار سامانه پارس 4651
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ت و نرمارتباطا
 ایرایانه

1/10/1398 

 14005265404 قلعه فناوران هیمن 4652
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

 14005248431 ایده پردازان درفک 4653
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10320609237 سیال ابزار دقیق میهن 4654
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

۸۳۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10720214425 صامت تک خزر 4655
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

ت مبتنی بر محصوال
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4656 
تجارت الكترونیک 

 لوتوس آرمانی
14007109331 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

4657 
پویشگران فناوری 

 صدرا
14003528333 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
ری اطالعات و فناو -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4658 
سلول بافت فناور 

 الماس
14008243146 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

4659 
ران لوزان سبز فن آو

 شمال
10720303407 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/3/1397 

 10720277649 آزمون ساز شیمی 4660
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گیالن

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

19/12/1396 

4661 
مزه سازان نوپژوه 

 شمال
14005086834 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/11/1398 

 14007389480 فناوری نوین آکام 4662
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گیالن

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

 14004971501 افشانه گیاه خزر 4663
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گیالن

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

4664 
نوآوران تجارت 

 آریوسام
14005271745 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4665 
اطالع رسانی گیالنت 

 جوان
10720097212 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
فزارهای برق و اسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

4666 
شهریور گستران 

 کاسپین
14006820458 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

4667 
ستاره تابان پاک 
 منطقه آزاد انزلی

14000225582 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 گیالن

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

۸۳۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4668 
زیست صنعت ساسان 

 نانو پلیمر شرق
14008513458 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14005022420 زیست پاالیشگر خزر 4669
یان دانش بن

 2نوپا نوع 
 گیالن

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

4670 
گیالن ماشین پارس 

 صنعت
14004478301 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4671 
دانش گستر فناوری 

 شمس تنكابن
14007464576 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 گیالن
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/3/1397 

4672 
مجتمع دانش بنیان 

 کشت و صنعت خرمان
10861267221 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 لرستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14004366098 رایانه گستر کیو 4673
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 لرستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

4674 
رویای آینده در میهن 

 آباد نوین
14006512914 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 لرستان
فناوری اطالعات و  -07

رهای افزاارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4675 
محاسبات نرم فناوری 
اطالعات و ارتباطات 

 آرکا
14006253116 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 لرستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

 14006868550 فضا پردازان صنعت 4676
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 لرستان

الت و آماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

4677 
فن آوری نانو سبز 

 زاگرس
14004299649 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 لرستان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

4678 
اصالح نژاد گوسفند و 

 بز گهر دورود
14003872330 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 لرستان
اوری زیستی، فن -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
24/6/1397 

4679 
دروازه های نوین 

 پارس
14004949427 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 لرستان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

۸۳۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10740065756 آپاسای داده سیستم 4680
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 لرستان
اطالعات و  فناوری -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4681 
تولیدی لوازم پزشكی 

 گوهر شفا
10861270711 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 لرستان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
1/10/1398 

4682 
علم باوران آفتاب 

 لرستان
10740101519 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 لرستان

ارو و فرآورده های د -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/1/1399 

4683 
دارو سازی بهداشتی 

 دکتر جهانگیر
10861266011 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 لرستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 14004984834 نانو ماد مهارت شیمی 4684
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

 14006515862 الكترو فراز رابین 4685
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10740089822 گیاه دارو ماداکتو 4686
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/12/1396 

 14007962008 ثمر دانش زاگرس 4687
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

 10740086207 گرین دام سیمرغ 4688
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

4689 
اندیشه سازان صنعت 

 آینده
14006830170 

دانش بنیان 
 2وپا نوع ن

 لرستان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 14005002678 صنعتگران علم پیشه 4690
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

۸۳۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10740101844 کیمیا دارو افالک 4691
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 لرستان

دارو و فرآورده های  -02
یشرفته حوزه تشخیص و پ

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

 10102029441 کوپا پژوهش 4692
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
31/4/1396 

4693 
جنبش همگام تولید و 

 پیمان پارس
14005347952 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 14004045031 آمار گستران همراه 4694
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14007649350 بانوی ارمغان طب 4695
انش بنیان د

 1نوپا نوع 
 مازندران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

4696 
پیشرو لدکا سازان 

 مامطیر
14006697468 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 یکر و فوتونالكترونیک، لیز
25/6/1396 

4697 
الكترونیک پیشرفته 

 هرمان
14005145198 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4698 
دریا پردازشگران 
 سورین طبرستان

14006258110 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مازندران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

 14003040751 رایكا گستر پالسما 4699
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مازندران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

4700 
خدمات مشاوره و 

تولیدی شمس باوران 
 سالمت نور

14007042998 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مازندران

فناوری زیستی،  -01
 صنایع غذاییکشاورزی و 

19/11/1398 

 10760164207 فوالدین ذوب آمل 4701
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

۸۳۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4702 
صنایع رنگینه و 
 کاتالیست پارس

10760078900 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03
صوالت مبتنی بر مح

 های شیمیاییفناوری
6/3/1396 

4703 
مهندسی پیشرو گستر 

 ارتباطی کاسپین
10760350575 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10760375336 هوشمند کاران عصر 4704
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4705 
صنعتی و تولیدی دیزل 

 سنگین ایران
10101318060 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10760187948 صنایع دیر گداز آمل 4706
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10760134660 خطیر ماشین 4707
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4708 
طراحی و تولید ادوات 
پیشرفته الكترونیک 
 ایرانیان هیبرید شمال

10862054153 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10101642715 پیشتازان مدیریت طرح 4709
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4710 
تولیدی صنعتی به 

 پاک ساز
10760161525 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 ت پیشرفتهتجهیزا
14/2/1398 

 10100858064 پرگاسیران 4711
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 14003330357 آرش شاتین 4712
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4713 
تولیدی صنعتی مخزن 

 الد رافعفو
10760182694 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10760087692 صنعتی خزر الكتریک 4714
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4715 
مجتمع فرا صنعت 

 طبرستان
10760383723 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4716 
الكترونیكی ره آورد 
 نیک اندیشان ساری

10760289055 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4717 
صنایع ماشین سازی و 

الد فوپروفیل سنگین 
 ماشین نكا

10760203982 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/12/1396 

۸۴۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4718 
توسعه صنایع جوش و 

 برش آسیا جوشا
10760245184 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10760143440 آذرجام آمل 4719
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

4720 
صنایع روشنایی مازی 

 نور
10760137016 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10760382820 توسعه صارع مد 4721
بنیان  دانش

 2تولیدی نوع 
 مازندران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

4722 
الگوریتم هوشمند 

 زیتون
14006114034 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

 10103019628 آب سامان ابرگان 4723
نش بنیان دا

 2تولیدی نوع 
 مازندران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 10861484940 نگار خودروی شمال 4724
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

4725 
پیشگامان هوشمند 
 نوین صنعت آروین

10760265413 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

4726 
سپنتا الكترونیک 

 طبرستان
10760300612 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10760242031 نیرومهندسی فرحان  4727
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10760318973 صنعت سبز طبرستان 4728
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10760251643 وم قائممازرون ف 4729
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 14000075369 پویا فوم قائم خزر 4730
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 14004086824 تولیدی تینار فوم خزر 4731
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

4732 
مدیران سیستم نوین 

 ایرانیان
10861594806 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/3/1397 

۸۴۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4733 
تحلیل گران آمارد 

 نوین آمل
10760280475 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 14004935832 سالمت تینا فرنوش 4734
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران

دارو و فرآورده های  -02
رفته حوزه تشخیص و پیش

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

24/6/1397 

4735 
آنتی بیوتیک سازی 

 ایران
10101627569 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بیوتكنولوژی( بافت و

1/10/1398 

4736 
دستافرین گوهر 

 ایرانیان
14005028600 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

6/3/1396 

4737 
نرم افزاری جادوی 

 فكر
10760317782 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای رتباطات و نرما
 ایرایانه

21/12/1395 

 10760311388 ابر رایانه طبرستان 4738
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

4739 
نرم افزاری ترز رایان 

 افزار
10862138038 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4740 
تفكر پیشرو عصر داده 

 پارسیان
14006468160 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

4741 
شبكه سالمت فرآیند 

 تولید
14005612759 

بنیان  دانش
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10760369280 البرز افراز طبرستان 4742
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

۸۴۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005403130 اابتكار تجهیز طب یكت 4743
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مازندران
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 14006406765 نامیرا یارسان ویستا 4744
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
26/8/1397 

4745 
دارویی دانشگر زولنگ 

 نارسپی
14005735037 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

4746 
نوین داروی زیست فن 

 آور هراز
14003904000 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران

ه های دارو و فرآورد -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

4747 
دانش بنیان نانو نوین 

 پلیمر
10760389879 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

4748 
موج ساز  اطلس دانش
 نیرو

14007241742 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/12/1396 

 14003105847 هوشمان پویش ناب 4749
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

2/10/1396 

4750 
انرژی بارمان توانگران 

 ایرانیان
14006902920 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

4751 
رایان الكترونیک سپهر 

 جهانگیر
14004411935 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14005894711 آزو الكتریک هراز 4752
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

4753 
صنایع پایش تاسیسات 

 ایرانیان
14005057808 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

4754 
گیاهان نیشا درون 

 شیشه شمال
14007149705 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 14004977579 زالل سازان جلودار 4755
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

26/8/1397 

۸۴۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4756 
و سازه ابتكار صنعت نیر

 اورامان
14005549275 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4757 
کیفیت سازان توسعه 

 صنعت فردا
10760280169 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 10760248630 نوا کوه پالست 4758
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

14/2/1398 

4759 
مهندسی هزاره سوم 

 علوم ملل
14004548912 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

4760 
سكان داران فردای 

 ورکا قو
14007743940 

بنیان  دانش
 2نوپا نوع 

 مازندران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 14003370000 سرا ژن آمل 4761
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

 14006094448 ترنج سخت سر شمال 4762
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

14/2/1398 

4763 
زیست پویش تسنیم 

 طبرستان
14006859688 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
12/5/1398 

4764 
زیست شیمی گستران 

 سبز شمال
14007621111 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
زیستی، فناوری  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/2/1399 

4765 
صنعتی توسعه 

بسپارش نانو سلولزی 
 کاسپین

14004002594 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مازندران

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

12/5/1398 

4766 
فناوران گیاه گستر 

 کیمیا
14005821487 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
وری زیستی، فنا -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

4767 
پرتو زیست فناوران 

 سیمرغ
14005558912 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مازندران
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
1/10/1398 

 10103002933 پادتن گستر ایثار 4768
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
شرفته حوزه تشخیص و پی

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10861227145 داروسازی پرند دارو 4769
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 نولوژی(بافت و بیوتك

1/10/1398 

۸۴۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10320883469 نگین دارو نو آور 4770
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/3/1397 

4771 
صنایع شیمیایی رایكا 

 پژوهش
10102233331 

دانش بنیان 
 1لیدی نوع تو

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10780071682 لجور هیدرولیک 4772
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10780097410 صنایع فرا توسعه کیاسا 4773
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 ئمرکز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10780133420 تكوین آزمایش پارسه 4774
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

4775 
تولیدی و صنعتی 

 آلومینات
10780040732 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 رفتهتجهیزات پیش
31/4/1396 

 14005518019 پایا مواد نوین رازی 4776
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/12/1396 

4777 
پدید آوران پایند 

 کارمایه
14004943607 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

 14007094215 آویژه آکام آرمان 4778
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 10320195382 پارس تاواتا پایا 4779
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
13/11/1397 

 10980186335 رویان نهال محالت 4780
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مرکزئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

 14008257700 فراز اندیشه فاتک 4781
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
12/5/1398 

4782 
اوری توسعه ابری فن

 آریا
14005851096 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 مرکزئ
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

۸۴۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005489978 ریز فناوران شیمی سبز 4783
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
26/8/1397 

4784 
زیست فناوران سانا 

 آزما
14005683903 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

4785 
صنایع شیمیایی داروئی 

 ارسطو
10101084911 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10102200204 داروسازی اوه سینا 4786
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
عی سلولی و مهندسی طبی

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

 10780128148 فراز فنون مرکزی 4787
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

4788 
برنامه سازان شبكه 

 داتیس
10780132449 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
اوری اطالعات و فن -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 10780072650 اریس رایانه اراک 4789
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10861483097 مهبان شیمی 4790
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ

و و فرآورده های دار -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

۸۴۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10102745549 داروئی ره آورد تامین 4791
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
 مهندسی طبیعی سلولی و

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10260162555 باریج اسانس 4792
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

14/2/1398 

 10101016375 کاوش جوش 4793
دانش بنیان 

 2دی نوع تولی
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
23/4/1397 

 10100223467 نوآوران سویاب صنعت 4794
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

4795 
بهبود سامانه های 

 دانش افزار
10780076881 

ش بنیان دان
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

4796 
سامانه آوران دانش 

 گستر ساعد
14005165957 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4797 
فنی مهندسی پارسا 
 کامپوزیت ایرانیان

10780141759 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10780091584 اکسیر پویان 4798
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14006870144 ژاو افزونه آور 4799
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 14005577866 در افزا شیمی 4800
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

۸۴۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4801 
می پلیمر پارس شی

 ایرانیان
14003956803 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/5/1398 

 10780018789 مهسان روی دلیجان 4802
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10103764975 هیال ویس آرینا 4803
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4804 
صنایع جوش و برش 

 کارا سازه
10780063597 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10861735140 خرد صنعت اروند 4805
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10320272786 گروه دلتا گاز مبین 4806
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/2/1399 

4807 
فناور نانو پژوهش 

 مرکزی
10862069133 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 کزئمر
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

 10102410989 پترو پرند پارت 4808
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

 10103011177 مهندسی فراسو توزین 4809
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10780087002 تنش زدا صنعت 4810
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

4811 
دانش بنیان طعم 

 وعطر ماگنولیا
10861344756 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

4812 
صنایع شیمیایی 
 کیمیاگران امروز

10101613123 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10780121969 بینش افزا کنترل 4813
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10780122799 پویا برش اراک 4814
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

۸۴۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10780103733 پروشات در مرکزی 4815
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 مرکزئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

4816 
فنی و مهندسی 

 رهپویان چرخه تولید
10780153244 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10102403609 پتروگاز پارسا 4817
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و نماشی -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

4818 
نام آوران به کوش 

 ویستا
10780148508 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4819 
صنعتی تولیدی هزاوه 

 اراک
10780055708 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4820 
انرژی صنعت 

 خاورمیانه
10780108421 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

4821 
فناوری آتیه پویندگان 

 اکسیر
14006466460 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10780099085 رسصنعتی پایا ف 4822
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10780100194 صنایع فرآور آذین فلز 4823
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

4824 
پوششهای مصنوعی 

 فن آور
10102536371 

دانش بنیان 
 2ی نوع تولید

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

4825 
گروه کارخانه های 
 تولیدی نورد الومینیوم

10100577370 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10103956960 فناور آریا آژند 4826
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

 10101834067 فن آوری نوین نیرو 4827
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

4828 
مهندسی و ساخت 

 چمان
10101478006 

بنیان دانش 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10320654026 پترو سازه میهن 4829
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

 10780042000 صنایع آذر آب 4830
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 یزات پیشرفتهتجه
24/6/1397 

۸۴۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4831 
مجتمع صنایع 

 شیمیایی دکتر مجللی
10102126139 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

25/6/1396 

4832 
آبنوس نوین ماشین 

 دارو
14007080177 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
آالت و ماشین -04

 زات پیشرفتهتجهی
26/8/1397 

 14005071377 رویین حرارت رئوف 4833
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

24/6/1397 

 14006748745 رستا فوم صنعت مبین 4834
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

2/10/1396 

4835 
هیان آبزی پژوهان ما

 زینتی محالت
14007276020 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

 14007215270 فرتاک جوجه تیمره 4836
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

4837 
مرکب سازان نوآور 

 پارس
14007735670 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

4838 
سپندار شایگان 

 هفتادقله
14007757174 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
13/11/1397 

 14007512320 جوانه پویای شهر گل 4839
نش بنیان دا

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

13/11/1397 

4840 
اکسیر نوآوری توسعه 

 سالمت سبز
14006312303 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
19/12/1396 

4841 
مهد صنعتگران حافظ 

 فناور
14005870835 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 14005496912 آذر فلز آبتین 4842
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/11/1398 

4843 
نو اندیشان دنیای 

 هوشمند سپنتا
14007421727 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/3/1397 

4844 
فن آوران سروش 

 تندرستی
14006277862 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 مرکزئ
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
25/6/1396 

 14007059682 آریان نیرو گستر شبكه 4845
نش بنیان دا

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

۸۵۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005011686 سانیار آرتا مهراد 4846
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

26/8/1397 

 14006987667 آریا فناوران آرتا بینش 4847
یان دانش بن

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14006534077 گیاه دانه کهربا رویان 4848
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 14004128479 یوتاب ارتباطات آرینا 4849
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

 14003623772 آستین یار 4850
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 مرکزئ

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

12/12/1396 

4851 
ا پروران زیست دری

 آناهیتا
14004784029 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
23/4/1397 

 10861551083 مكاترونیكس کیش 4852
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 هرمزگان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
26/8/1397 

 14006062860 فضا زمان قشم 4853
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 هرمزگان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
21/12/1395 

 14004564483 زایش سبز طبیعت 4854
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 هرمزگان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 افت و بیوتكنولوژی(ب

19/12/1396 

 10800171420 هرمز زیست آنزیم 4855
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 هرمزگان

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

26/8/1397 

 10104036784 هونامی فرا ساحل 4856
دانش بنیان 

 1وپا نوع ن
 هرمزگان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

12/5/1398 

 10800171322 صنعتگران دانش مبنا 4857
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 هرمزگان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

۸۵۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4858 
پرتو راهگشای نوین 

 قشم
14007871438 

دانش بنیان 
 1پا نوع نو

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10800117641 پارسیان بهینه پایش 4859
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 10800142733 افروز شیمی الرک 4860
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 گانهرمز
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
2/10/1396 

 14004334001 سینا آزمای بندر 4861
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 10861514341 پیرامون سیستم قشم 4862
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 هتجهیزات پیشرفت
23/5/1395 

 14004342344 مروارید آب قشم 4863
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4864 
بازرسی فنی بهینه 

 آزمای کیش
14004908884 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 10101546712 ربال بنامهندسی ف 4865
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

 10800137320 پویا شیمی بندرعباس 4866
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4867 
مجتمع آزمایشگاهی 
 کیفیت آزمای جنوب

10800105514 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4868 
موج افزار مهرگان 

 کیش
14003918617 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14004684626 آرنیكا مهر کیش 4869
بنیان دانش 

 2تولیدی نوع 
 هرمزگان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
12/5/1398 

4870 
سیاره فناوری 

 اطالعات برتر قشم
14005692871 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

4871 
عت مجتمع پترو صن

 گامرون
10103132855 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4872 
سنجش دانش صنعت 

 جنوب
14005998097 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 26/8/1397 سازیخدمات تجاری -08 هرمزگان

۸۵۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4873 
مهندسی محیا پرداز 

 یزد
10860041383 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/4/1397 

 10861570043 الكترو کام کیش 4874
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4875 
 هتوسعه پایدار سامان
 های آما کیش

14005526731 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/12/1396 

4876 
پرداخت الكترونیک 

 سامان کیش
10861533067 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

4877 
صنعت و فناوری 

 هوشمند خلیج فارس
10800165486 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/12/1396 

4878 
فناوران زیست سبز 

 دریا
14004466913 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری زیستی،  -01

 غذایی کشاورزی و صنایع
14/2/1398 

4879 
بین المللی تجارت 
الكترونیک پرهام 

 کیش
14005071474 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

4880 
پارس نت سیس 

 سامانه کیش
10861556740 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
عات و فناوری اطال -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

4881 
فن آوری ایرانیان 

 همگام مهر
10103952076 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 هرمزگان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
24/6/1397 

 14003677063 رایا ارتباطات کیش 4882
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 هرمزگان

ات و فناوری اطالع -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
13/2/1399 

4883 
آرمانی رویال 
 تكنولوژی کیش

14000109202 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 هرمزگان

وسایل، ملزومات و  -05
 تجهیزات پزشكی

26/8/1397 

4884 
زیما توسعه پارسیان 

 کیش
14005899583 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 هرمزگان
و مواد پیشرفته  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

 14004671730 مسن انرژی قشم 4885
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 هرمزگان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/12/1396 

۸۵۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006272780 ایده مبتكران آتیه 4886
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 هرمزگان

آالت و ماشین -04
 هیزات پیشرفتهتج

26/8/1397 

 14004452540 اندیشه نیارش فضا 4887
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 هرمزگان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/3/1397 

4888 
تولیدی فاران شیمی 

 تویسرکان
10820019485 

دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 همدان

دارو و فرآورده های  -02
فته حوزه تشخیص و پیشر

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

19/11/1398 

 10861102910 تولیدی تسمیران 4889
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 همدان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/12/1396 

4890 
فناوران انرژی نو 

 سایان
14005224044 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

4891 
جامع سیستم هوشمند 

 باباطاهر
14005953928 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 همدان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

1/10/1398 

4892 
کسب و کارهای 
 تصویری آتریاد

14007532602 
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 همدان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

 14007071705 هم آرا ژن رویان 4893
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 همدان

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

26/8/1397 

 10820074820 پایا بسپار آریا 4894
دانش بنیان 

 2دی نوع تولی
 همدان

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

12/5/1398 

 10860006774 پترو نیوار 4895
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10820080284 الوند مدار بهینه ساز 4896
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06
 رونیک، لیزر و فوتونیکالكت

2/10/1396 

4897 
گروه فنی مهندسی 
کاوش اهرام یدک 

 گاهنگان
10104069835 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

4898 
عوامل مهار زیستی 

 هكمتانه
14006010959 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
ناوری زیستی، ف -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
14/2/1398 

۸۵۴



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10820112447 حدید صنعت توانا 4899
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10820055019 سایان رایان اکباتان 4900
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
و فناوری اطالعات  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

4901 
فرا سامانه نوین 

 هگمتان
10820107354 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4902 
فنی و مهندسی 

هوشمند سازان بیسیم 
 غرب

10820089950 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 دانهم
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10820050846 سینا آتی نت 4903
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10820097270 سایدون صنعت آریا 4904
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
فزارهای برق و اسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14004811001 برسام طریق ماندگار 4905
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10820103200 ابزار صنعت موج ساز 4906
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
های برق و افزارسخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 10820103838 ساغر فن پارس 4907
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
19/11/1398 

4908 
صنایع پویان طب 

 هگمتانه
10860018217 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
وسایل، ملزومات و  -05

 كیتجهیزات پزش
14/2/1398 

4909 
مهندسی توانا 
 مكاترونیک پویا

10820107772 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 10861135082 شبكه فرا پیوند 4910
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4911 
صنایع شیمیایی فراپل 

 جم
10820024000 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

1/10/1398 

 10102918384 شیمیایی پترو مادسان 4912
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 شیمیایی هایفناوری

19/11/1398 

۸۵۵



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4913 
تولید رنگ و مواد 
 شیمیایی الوان ثابت

10100927524 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

 14005685905 آترین آذین فن آور 4914
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
 فناوری اطالعات و -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 10861130930 بامداد عصر پردازش 4915
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14004930462 زیست ایده آل گستر 4916
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
و  آالتماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
24/6/1397 

4917 
دوام بنیان حامی 

 ایرانیان
14004761390 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

 10840101203 بتون صنعت بریس 4918
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

4919 
تلقیح ملكه زنبور عسل 

 الوند
10820091450 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

 10820098841 آریا ماشین هگمتانه 4920
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10820103327 آریاسرو سپهر الوند 4921
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

4922 
تراوش اندیشان تكتاز 

 ماشین
14006113884 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

4923 
داده پردازان شایلین 

 تاک
14007542265 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 همدان
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14006221237 پیشرو فن افزار پارس 4924
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 همدان

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
25/6/1396 

4925 
صنایع نانو شیمیائی 

 رامش آزاد رامان
14006633930 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 همدان
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

13/11/1397 

 14006620913 فراروش مواد ویستا 4926
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 همدان

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
14/2/1398 

۸۵۶



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14005954228 فن آوران طرح ماندگار 4927
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 همدان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/11/1398 

4928 
نادین صنعت نور 

 جهان
14004380579 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 همدان
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 14007376386 آوند میرآب مادستان 4929
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 همدان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

19/3/1397 

 14006074911 ماد سنجشگران آسیا 4930
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 همدان

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

25/6/1396 

4931 
پیشگام صنعت نیرو 

 الكتریک هگمتان
14007045397 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 همدان
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
26/8/1397 

 10860175450 پویش داده نوین 4932
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4933 
سامانه های آزاد 

فناوری اطالعات ایده 
 انیانآل آینده ایر

10840450680 
دانش بنیان 
 1تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

31/4/1396 

 14006711010 سرو سترگ واحه 4934
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 یزد

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
14/2/1398 

4935 
 و پارسا تجارت صنعت

 دانش نو یزد
14006715223 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/11/1398 

 10840423864 وب سامان کویر یزد 4936
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 یزد

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
23/4/1397 

 14006780313 نانو ذرات پارس بهین 4937
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 یزد

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
2/10/1396 

4938 
گروه صنعتی مدیران 

 انرژی کویر
14007726429 

دانش بنیان 
 1نوپا نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
13/11/1397 

 14004325348 ارپاید دیده بان توسعه 4939
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 یزد

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/11/1398 

 14006768233 مزرعه شورزیست کویر 4940
دانش بنیان 

 1نوپا نوع 
 یزد

فناوری زیستی،  -01
 کشاورزی و صنایع غذایی

23/4/1397 

۸۵۷



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4941 
توسعه مراکز داده 
 توسن خلیج فارس

10861586822 
ش بنیان دان

 2تولیدی نوع 
 یزد

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/1/1399 

4942 
دانش بنیان احیا گران 
 کشاورزی خشک بوم

14004033303 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری زیستی،  -01

 کشاورزی و صنایع غذایی
26/8/1397 

4943 
نگاه امن محافظ 

 ایساتیس
14005439289 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4944 
هوشمندسازان ونداد 

 افرابن
14006339993 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

4945 
مهندسی افراز 
 الكترونیک یزد

10860117514 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

4946 
فنی مهندسی آریا 

 سپند مهریز
10840076144 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/5/1398 

 10840435383 دانش بنیان آپا فن 4947
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10840422139 صافات انرژی یزد 4948
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/11/1398 

4949 
دانش بنیان شوکا 

 ایرانیان
10840440818 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
12/5/1398 

 10861633988 پارس مولیبدن 4950
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

12/12/1396 

 10320610383 پترو اکتان ایساتیس 4951
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

والت مبتنی بر محص
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

4952 
تولیدی وتحقیقاتی 
 صنعتی آبسار کویر

10860107961 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
23/4/1397 

 10840440058 نانو آبكار ایساتیس 4953
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

ت مبتنی بر محصوال
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

 10840439294 دانش بنیان آرامید یزد 4954
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

2/10/1396 

4955 
پویا شیمی نوآوران 
 الماس ستاره کویر

14004316437 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
25/6/1396 

۸۵۸



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4956 
فنی و مهندسی امن 

 پردازان کویر
10860062461 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
18/10/1395 

4957 
برق آفتابی هدایت نور 

 یزد
10840431375 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و شینما -04

 تجهیزات پیشرفته
19/12/1396 

 14004249290 گرما چوب پارسیان 4958
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
19/3/1397 

4959 
بهینه سازان نرم افزار 

 بهسان ایساتیس
10860093301 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای و نرمارتباطات 
 ایرایانه

23/4/1397 

 10860028780 سامان آوران توسعه 4960
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 یزد

4961 
صندوق پژوهش و فن 

 آوری استان یزد
10860160675 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 1/10/1398 سازیخدمات تجاری -08 یزد

 10840427416 یساتیسسیما دانش ا 4962
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10840439898 کبری سامانه 4963
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

19/12/1396 

4964 
می شیتولیدی ابریسم 

 یزد
10861954968 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

4965 
تحقیقاتی تولیدی پایا 

 نوین سرام یزد
10840430642 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4966 
ادوات نوری 

 نانوساختاری ایساتیس
14004688770 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

24/6/1397 

4967 
دانش بنیان فرا پویان 

 ایساتیس یزد
10840426472 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

ی بر محصوالت مبتن
 های شیمیاییفناوری

19/11/1398 

 10860048964 الستیک کویر یزد 4968
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

23/1/1399 

۸۵۹



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4969 
مطالعات و پژوهشهای 

 اقتصاد دانش بنیان
10840083754 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیجاریخدمات ت -08 یزد

4970 
راهكار تجارت پویا 

 سورنا
10840446910 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 12/5/1398 سازیخدمات تجاری -08 یزد

 10860188600 تدبیر و توسعه پرنیان 4971
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 14/2/1398 سازیخدمات تجاری -08 یزد

4972 
کاوش داده پردازان 

 سفیر
10103877658 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

 10840439904 توسعه انرژی نوین یزد 4973
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
1/10/1398 

4974 
پیشتازان ستاره 

 ایساتیس
10840436249 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
24/6/1397 

 14006922209 یكتا مبدل پارس 4975
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
13/11/1397 

4976 
گروه فنی مهندسی 
ساعیان صنعت نوین 

 یزد
10860067939 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10840438732 فراز آسمان توسعه یزد 4977
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

4978 
مهندسی درخشان 
 صنعت ایساتیس

10860117460 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
2/10/1396 

 10840432722 بیستون کویر یزد 4979
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
12/12/1396 

4980 
دانش بنیان فناوران 

 یک یزدصنعت ربات
10840437478 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

4981 
فناوری و مهندسی 

 طیف زمین
10860175484 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 10840064590 یرانفوالد آلیاژی ا 4982
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

4983 
ریز زیست فناوران 

 فردانگر
14004167214 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

14/2/1398 

۸۶۰



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 10860162546 حریر یزدرز ت 4984
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

4985 
گروه تولیدی ژیوان 
 زیست فناوری روژه

14004564099 
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-اهیدرمان )سنتتیک ،گی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

23/4/1397 

4986 
وب پردازان نوین 

 پارسی جو
10840439786 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 10840077320 آما پردازش ایساتیس 4987
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

 14005555257 داده نگاران آساد کویر 4988
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/2/1399 

 10860120546 پویان سیستم یزد 4989
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

2/10/1396 

4990 
گروه مهندسین فرا 

 صدر یزد
10840078146 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

 10860166326 پیشگامان کی پاد کویر 4991
دانش بنیان 

 2ولیدی نوع ت
 یزد

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
19/12/1396 

 14004266963 ویستا سام فاریاب 4992
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

4993 
مهندسی وب پویان 

 آریانا
10860054323 

بنیان دانش 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

24/6/1397 

4994 
درایت پویان نسل 

 آفتاب
14005824743 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

۸۶۱



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

4995 
رایانش سریع هزاره 

 ایرانیان
14004855227 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

 10840445675 آراد سیستم ایساتیس 4996
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

13/11/1397 

4997 
پژوهشگران عصر 

 توسعه کویر
10840447380 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

25/6/1396 

4998 
درایت ورزان نوین 

 کویر یزد
10840078598 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 25/6/1396 سازیخدمات تجاری -08 یزد

4999 
سرزمین شكالت صفر 

 و یک
10840452434 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

5000 
باشگاه مشتریان گروه 

 پیشگامان کویر یزد
14004660701 

دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

14/2/1398 

 14005228981 پردازش نیام پیمان 5001
دانش بنیان 
 2تولیدی نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

5002 
سفیران خالق و 

 نواندیش
14005787538 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

12/5/1398 

 14006910070 وشمان نگار رابینه 5003
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

فناوری اطالعات و  -07
افزارهای ارتباطات و نرم

 ایرایانه
24/6/1397 

5004 
دانش پردازش کاج 

 پارس
14007767130 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

26/8/1397 

 14008155210 بهبود شفای عدل یزد 5005
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

دارو و فرآورده های  -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

12/5/1398 

۸۶۲



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

5006 
صنعت پژوهان 

 آمیتیس یزد
14005012708 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد

ده های دارو و فرآور -02
پیشرفته حوزه تشخیص و 

-درمان )سنتتیک ،گیاهی
طبیعی سلولی و مهندسی 

 بافت و بیوتكنولوژی(

13/11/1397 

5007 
گروه مهندسی نصر 

 پردازان کویر
10860054298 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
وسایل، ملزومات و  -05

 تجهیزات پزشكی
26/8/1397 

 14004868262 رها سازه یزد 5008
نیان دانش ب

 2نوپا نوع 
 یزد

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
24/6/1397 

 14007504672 آداک سنجش کویر 5009
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

23/4/1397 

5010 
شفیع داروی نگین 

 ایساتیس
14007099978 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

محصوالت مبتنی بر 
 های شیمیاییفناوری

26/8/1397 

5011 
فوژان الكترونیک 

 ایساتیس کویر
14007610986 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
23/4/1397 

 14006880742 نیكان کلید رابین 5012
ن دانش بنیا
 2نوپا نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
14/2/1398 

5013 
مهندسی فرابین سامان 

 افرابن
14008644351 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 الكترونیک، لیزر و فوتونیک
19/11/1398 

5014 
سازمان عامل استقرار 
و توسعه منطقه ویژه 

 و فناوری یزدعلم 
14006606680 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 19/11/1398 سازیخدمات تجاری -08 یزد

5015 
شتابدهنده نوآوری 

 پیشگامان کویر
14006738375 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 2/10/1396 سازیخدمات تجاری -08 یزد

5016 
سپهر سالمت کویر 

 ایساتیس
14005241283 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
فناوری اطالعات و  -07

افزارهای ارتباطات و نرم
 ایرایانه

23/11/1395 

 14006221280 پویا پازیریک ایساتیس 5017
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

19/12/1396 

 14006983338 مدیسا پلیمر آریا 5018
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

مواد پیشرفته و  -03
محصوالت مبتنی بر 

 های شیمیاییفناوری
19/3/1397 

۸۶۳



 

 

  
 

 ردیف
  نام شرکت

 دانش بنیان
 شناسه ملی

وضعیت 

 شرکت
 تاریخ تایید دسته فناوری استان

 14006270997 ریزگرد پایش ایساتیس 5019
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

آالت و ماشین -04
 تجهیزات پیشرفته

23/4/1397 

5020 
صنایع نانو سیلیس 

 ایساتیس
10840449455 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
مواد پیشرفته و  -03

ر محصوالت مبتنی ب
 های شیمیاییفناوری

19/12/1396 

5021 
پویندگان راه دانش 

 ایساتیس
14006511172 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
آالت و ماشین -04

 تجهیزات پیشرفته
14/2/1398 

5022 
هوشمند سازان خودرو 

 هیراد کویر
14007178896 

دانش بنیان 
 2نوپا نوع 

 یزد
افزارهای برق و سخت -06

 یکر و فوتونالكترونیک، لیز
26/8/1397 

5023 
دانش بنیان پرتو 

الكترونیک پیشگام 
 کویر

10840440894 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

24/6/1397 

 14007682367 پارس زیگ ماد یزد 5024
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

فناوری زیستی،  -01
 ع غذاییکشاورزی و صنای

14/2/1398 

5025 
سامانه های خانه 

هوشمند نارین گستر 
 مهر

14007020127 
دانش بنیان 

 2نوپا نوع 
 یزد

افزارهای برق و سخت -06
 الكترونیک، لیزر و فوتونیک

1/10/1398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۶۴



 

 

  
 

 های خالق: لیست شرکت4شماره پیوست 
 

 خالق یهاشرکت لیست – 31جدول شماره 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 اپلیكیشن بارکو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تجهیز نمای آوای سیما 1

2 
شرکت بومی سازان فناوری 

 های پیشرفته تسنیم
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 واقعیت افزوده نماز
 واقعیت مجازی نماز

3 
بهار وصف گستران نمای 

 نوین
 یزاین()بوگن د

 سامانه واقعیت مجازی عقل دهم هنرهای تجسمی و نمایشی

4 
سرای اندیشه و آفرینش 

 چارسوق
 باشگاه فرهنگی شباویز یادگیری، چاپ و نشر

5 
فناوری چیستا نوین قبولی 

 آسان
 اپلیكیشن قبولی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

6 
توسعه دانش و خدمات 

 سالمت الكترونیک
 )تله طب(

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 اپلیكیشن های:
 تله طب زندگی سالم -1

 تله طب زیبایی -2
 تله طب بارداری -3

 تله طب پزشكی از راه دور -4

 دستیار اینترنتی و وب بروزر مخصوص نابینایان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی شرکت پلی به سوی فردا 7

 پلتفرم ارائه آنالین خدمات شهری-نكسو و کارهای دیجیتال و فضای مجازیکسب  سامان اندیش ستیا 8

9 
موسسه فراگیران مجازی 

 مادر
 وب سایت مادر آنالین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی هوشمند آرنا سورین 10

سامانه مدیریت ابرریانه مبتنی بر کالستر  -1
 سورین

 سامانه رندرفارم ابری -2
 ابر سورین -3

11 
بینش پژوهان فن آور 

 سپاهان
 یار مهربان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

12 
نوآوران ابزار دانش آموزش 

 )نادکو(
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 الكترو-1
 روکارو-2
 روبورو-3
 مكاترو-4

 کلبه، شاتل، قلعه و کشتی منوبساز میبازی، اسباب بازی و سرگر تولیدی صنعتی منوبساز 13

۸۶۵



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی رویا پردازان گونای 14

بازی استراتژیک آنالین سه بعدی پادشاهان -1
 2جهان 

 بازی آموزش میوه ها برای کودکان -2
 (2/1بازی جدل بر روی سرعت) -3

 بازی موبایل دالور -4
 بازی موبایل خاک -5

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی )زیین(فرش دورو گره نما  15

مجموعه حصیربافی، مجموعه باد صبا، 
مجموعه پافو سرامیک، مجموعه شما، مجموعه 

مروارید)گلیم سوزنی(، برگزاری رویدادهای 
 هنری ایرانی در گالری)آرت شاپ(

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آرایه نیک هزاردستان 16
ایع دستی ایران در بستر معرفی و فروش صن

 تجارت الكترونیک

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی حافظ میراث آرکا 17

 ارمغان پارسی-1
ایرف/ سایت عرضه و فروش محصوالت -2

 هنری و فرهتگی
 پهباد فتوگرامتری در باستان شناسی -3

 سامانه سایت موزه مجازی -4
ه خدمات سامانه مولتی رزولوشن آثار موز -5

ای و هنری و تاریخی/ اسكن و پرینت سه 
 بعدی

18 
موسسه فرهنگی قرآن و 

 عترت تبیان
 شهربازی معارفی بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی موسسه کودکان هوشمند 19
بازی تمرکز، خالقیت، اعتماد به نفس توپها، 

 بسته نابغه ها، بسته هوش طالیی

20 
و تمدن میراث فرهنگ 
 پارس

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی
پازل های سه بعدی بناهای تاریخی و فرهنگی 

 ایران

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی دنیای بازی کودکان 21

بسته ماسه، تخته جادویی ماسه،ماسه رنگی -1
 موتا، ماسه سطلی

 خمیر کشی اسالیم -2
چسب مایع )آبكی( بر پایه آب ، شفاف،  -3

ی، فرمول غیرسمی، ایمن برای بدون خورندگ
 کودکان

۸۶۶



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی درمان پویان فراسو ایرانیان 22

بازی درمانی اقیانوس آرامش، بازی کشتی 
نجات، بازی ببین و بگو، بازی کنترل خشم، 

بازی تربیت جنسی، بازی ترس از مدرسه، نرم 
افزار بازی شب ادراری)شب نم(، بازی شهر 

ورت های فضایی، بازی کودک عشق، بازی ص
 شكیبا

23 
راهكارهای خالق کلک 

 خیال
 کتاب داستان شخصی سازی شده کودک بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 خدمات تخصصی ترمیم و بازسازی ساختمان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نوآوران نسل برخط 24

 تكنیک تولید محتوای مشارکتی و فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال دیده بان دانش نوین توسعه 25

 دانا ایرانسل کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی داده گستر پاراتک سیستم 26

 قلمكاری احیا شده اصیل صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی هنر آفرینان قلمكاری محور 27

 اث فرهنگیصنایع دستی، گردشگری و میر نگاره گردان شهر فیروزه ای 28
 دوربین های واقعیت افزوده شهری-1

گردشگری با رویكرد تجربه محوری و هم -2
 آفرینی)اقیانوس(

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پویا نگاران پیچک سبز بهار 29

شبیه سازی واقعیت مجازی بناهای -1
طاقچه های -ایجاد فضاهای مجازی -تاریخی

زی مدل سا -مجازی شهرداری اصفهان
مدل سازی مجسمه های  -مجازی سه بعدی

  بزرگ به صورت سه بعدی
تولید بازی های ویدیویی )مانند: -2

 (center ،Neon warمسیر،

 صنایع دیداری و شنیداری حامی رسانه نو اندیش 30

وشن م -انیمیشن سه بعدی -انیمیشن دوبعدی
 -موشن گرافیک سه بعدی -گرافیک دوبعدی

تلفیق  -تولید فیلم مستندتولید تیزر تبلیغاتی 
شبیه ساز  -تور مجازی -سه بعدی و واقعیت
 کتاب تعاملی -سه بعدی 

 های ده صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی کارآفرینی بوم کلبه مانا 31

 شیشه های دوجداره هنری طراحی و معماری رنگین تابش اصفهان 32

 طبیعی رنگی و نقش دارسنگ های  طراحی و معماری پایا فرین پیروز 33

 طراحی و معماری طراحان سرزمین آران 34
روند طراحی و توسعه خدمات طراحی صنعتی و 

 نمونه سازی

35 
ایده پردازان فناوری 

 اطالعات الفبا
 آموزش قرآن کودکان بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 محتوای نجوم قرآن یادگیری، چاپ و نشر رصدگر عمق آسمان 36

 مصحف یادگیری، چاپ و نشر ر گسترش هنر قمنوبها 37

۸۶۷



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

38 
رسانه تپه های سیاه 

 گچساران
 بازی سرعت ممنوعه بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی آوین سرگرمی ویژه 39
آموزش های خالق مبتنی بر مهارتهای علمی 

  "دانشمند کوچولو"و ... سیستم 
 تفریحی خارجی-اردوهای علمی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پارس ساوا 40
پكیج جانماز و اپلیكیشن واقعیت افزوده تمرین 

 قبل از تكلیف

41 
گروه پدیدار طرح خالق )آرا 

 هنر(
 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

قیات بسته عر -بسته زعفران -بسته نماز )ستا( 
بسته  -بسته گالب ورداب -گیاهی)نوشه(

 بسته -بسته قرآن)مبشر( -)ترسل(خطاطی 
بسته دمجوش  -غذاهای ایرانی)سفره ایرانی(

 بسته سوغات -بسته طبیب سنتی -ها)مهنا(
 استانها

 نشر کتاب های آموزشی، مهارتی، پی نمایی بازی، اسباب بازی و سرگرمی با فرزندان 42

 شبكه رشد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی شرکت مهرپارس 43

44 
آرسس دانش پارسی فناور 

 شمال
 راهدون کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 اسباب بازی فكری و آموزشی بازی، اسباب بازی و سرگرمی رویین پویان ایرانیان 45

46 
نوین  توسعه بازی های

 آفرین
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 سرزمین مشاغل کودکان-کارالند
 پارک علمی پروفسور بازیما

 آموزینو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پارس افزار آرون 47

 سامانه ارتباط آنی رقابت های ورزشی بازی، اسباب بازی و سرگرمی ایده اندیشان ارس دیبا 48

49 
موسسه هم نوای آوای 

 رویش
 رخدادهای شهری سایر صنایع خالق و فرهنگی

50 
موسسه طراحان صنعتی 

 شكوه ایرانیان
 برگزاری مسابقات تخصصی طراحی صنعتی و معماریطراحی 

51 
همیاری آیندگان مهر 

 ایرانیان
 طرح فرهنگی مجمع همیاری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

52 
دهكده رویاهای نگین 

 ایرانیان
 طرح توسعه گردشگری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 انیمیشن و شنیداریصنایع دیداری  پویا نمای اوج ) صبیان( 53

54 
شرکت هنر و فناوری آوازه 

 ایرانیان
 فروشگاه اینترنتی چونک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

55 
اطالع رسانی و فناوری 

 اطالعات ققنوس
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

فناوری  -سامانه جامع پیمانكاران، مشاوران 
 اطالعات

۸۶۸



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

56 
های توسعه تجارت فناوری 

 نوین کومه
 ماسک معطر گیاهان داروئی و طب سنتی

 پودر فوری انواع دمنوش های گیاهی گیاهان داروئی و طب سنتی مانا نوش سالم هیرکان 57

 گیاهان داروئی و طب سنتی آسپیان داروی سپهرگان جی 58
 روغن هسته آلبالو

 روغن مفاصل

 گیاهان داروئی و طب سنتی پیشرو قهوه کیانوش 59
 وشیدنی تخمیری قهوه سردن

 انواع دمنوش گیاهی
 گیاهان زینتی کشت بافتی

 قارچ کالودرها گیاهان داروئی و طب سنتی فیدار قارچ رویان جوان 60

 دئوییوی تعاملی، تبلیغات مكان محور، -ادلیفت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ندا آسمان دماوند 61

 اموزش موسیقی آنالین ی دیجیتال و فضای مجازیکسب و کارها آوا سازان امید 62

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی همیاران سیستم هوبر 63
خدمات خانگی آنالین نظافت، پرستاری، 

 آشپزی و مهمانداری

 گر مد و لباسجستجو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه ایده های سورن 64

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی رداف فرانام بین الملل رابین 65
 رزور مراکز اقامتی
 رزرو مراکز درمانی

 مشاوره آنالین توریسم

 هارزرو آنالین ویال و اقامتگاه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی توسعه مهر آراسته 66

67 
پیشگامان هوشمند 

 هزاردستان
 می بریم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 بازدید ویدئو هدفمند کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سیمای خالق آیریک 68

 سفارش آنالین چاپ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده پرداز پویای آوا تک 69

 بستر آنالین تحقیقات بازار کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تدبیر نظر آریا 70

 فایندیما و کارهای دیجیتال و فضای مجازیکسب  کیمیا یاب راد 71

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نقشینه نگار آواتک 72
 های ایرانیفروشگاه آنالین عكس
 )رنگی تر(

 (P2Pپی پینگ) سیستم پرداخت  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مانا تدبیر آواتک 73

 پلتفرم آنالین مشاوره )فول فكر( یتال و فضای مجازیکسب و کارهای دیج همیار اعتماد آفرین 74

 فروشگاه تخصصی حوزه اپتیک)لوناتو( کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کسب و کارهای ندای تابان 75

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نامی پخت ماندگار 76
ایزی پز ) تحویل مواد اولیه تازه همراه دستور 

 پخت(

 مانیشن )پلتفرم آنالین معامالت ملكی( کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ران پیشتاز مسكن فردافناو 77

78 
یكتا اندیشان کسب و کار 

 پایا
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

پرداختم ) پرداخت آسان کرایه تاکسی با 
 موبایل(

79 
توسعه کسب و کار جاوید 

 بیدک
 فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال و 

بیدک ) پلتفرم ساخت فروشگاه اینترنتی و 
 یكپارچه سازی کانال های فروش(

۸۶۹



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 صنایع دیداری و شنیداری تصویرسازان راه امید 80
  ساخت انیمیشن-1
 موشن گرافیک -2

 بازی های رایانه ای -3

 کارگاه های آموزشی سخنوری صنایع دیداری و شنیداری زمرد سریر مهر 81

 صنایع دیداری و شنیداری رینان سینمای نوینتوسعه آف 82

پلتفرم عرضه آنالین محصوالت چندرسانه  -1
 ای سینما مارکت

 شكبكه اکران دانشجویی سینما مارکت -2
 اپلیكیشن سینما مارکت -3

  دفتر پژوهش صنعت رسانه -4
 کانون تبلیغاتی رسا-5

 فیلمگردی-6

 صنایع دیداری و شنیداری رواق پرتو آینه 83

 برنامه تلویزیونی رسانش)شبكه امید( -1
 ایالمپیاد سواد رسانه -2

 کتابهای آموزش فیلمسازی -3
محصوالت مكمل تدریس کتاب تفكر و  -4

 سواد رسانه ای پایه دهم و یازدهم
دوره های حضوری و مجازی آموزش  -5

 فیلمسازی
 ایدوره های تربیت مدرس سواد رسانه -6

 ایی رایانهپژوهش در زمینه بازی ها -7

 صنایع دیداری و شنیداری نگاه نوین سفیر فیلم 84
 مستندهای بلند
 کلیپ های کوتاه

 جریان سازی رسانه ای

85 
مدیریت سرمایه ستاره 

 درخشان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 آربیتراژور
 خدمات الگوریتمی و ماشینی

 استالتور
 الگوسیگنال

 باب بازی و سرگرمیبازی، اس هوش جامع فناور 86
 بازی منچز)آنالین(

 بازی مارکرفت)مارپله آنالین(
 بازی شوت به ضرب

87 
ایده گستر داده کسب و کار 

 شهر
 اپلیكیشن دیتا شهر کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 ر و رزرو هتلفروش آنالین بلیط هواپیما، قطا صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی توسعه تجربه شایسته سفر 88

 ارائه خدمات گردشگری سالمت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی گشت سالمت آریا 89

90 
موسسه توسعه علم و 

 فناوری شرق
 کالس آنالین زبان توسط اساتید بومی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

۸۷۰



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 آنالین ارسال هدیه فروشگاه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سیمیا خدمات ژیوار 91

 فروشگاه آنالین صنایع دستی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رابین حامی هنر پارس 92

 کوردینه بازی، اسباب بازی و سرگرمی دستیار صنعت اورامان 93

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی آراسته نمایان واال 94
 کیف حصیری چرمی

 کیف مجسمه ای

 نوشت افزار یادگیری، چاپ و نشر رات کتاب رواق اندیشهانتشا 95

 محصوالت کیمدی بازی، اسباب بازی و سرگرمی شرکت کیان بسپار 96

97 
موسسه فرهنگی هنری 

 کاربردی خیبر
 یادگیری، چاپ و نشر

 محصوالت نوشت افزار و سرگرمی قاصدک
 محصوالت فرهنگی هنری درباره حجاب

 کتاب اسباب بازی بازی، اسباب بازی و سرگرمی امف موسسه سپیدار هنر نقره 98

 کتاب اسباب بازی بازی، اسباب بازی و سرگرمی انتشارات پیک ادبیات 99

100 
شرکت هدایت و پرورش 

 اندیشه
 )انتشارات شهر قلم(

 کتاب اسباب بازی بازی، اسباب بازی و سرگرمی

101 
شرکت توسعه هوش افزار 

 کودک
 رگرمیبازی، اسباب بازی و س

تولید صنعتی اسباب بازی و مصنوعات چوبی 
های های خالقیت و شاخصمبتنی بر مولفه

 دینی و مفادهای بومی

102 
شرکت تعاونی توسعه 
تولیدی فرض و ادوات 

 شروین البرز
 دارک)آموزش قالیبافی به کودکان( بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 هدایای زینتی و فرهنگی ری و میراث فرهنگیصنایع دستی، گردشگ موسسه میراث هنری سالم 103

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی مهارت پژوهان آشا 104
پودمان پرورش و نگهداری »مجموعه آثار 

کشی، پودمان معماری و گیاهان، پودمان نقشه
 «سازه

105 
موسسه فرهنگی هنری 

 خراسان
 امهنوشت افزار با الهام از قهرمانان شاهن یادگیری، چاپ و نشر

 unsightبازی رایانه ای  بازی، اسباب بازی و سرگرمی سورنا پردازش آریا 106

107 
موسسه فرهنگی و هنری 

 پویا نوا سیستم
 هابازی رایانه ای پاپالند فرار کله بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پویندگان راهبرد ویرا ارتباط 108
بار )سامانه درخواست حمل و اپلیكیشن اکو

 جابجایی بار(

 سامانه پین جاب کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی اعتماد گستران مكان پرداز 109

110 
باشگاه مشتریان گروه 

 پیشگامان کویر یزد
 سامانه صدور بیمه نامه -گام اینس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

۸۷۱



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی ماپارسیان رسانه افزار پیشگ 111
 سبقت )مسابقات آنالین(

 2هشتمین حمله 
 کات )فوتبال آنالین(

112 
تندیس و پیكره شهریار 

 )یادمان(
 آرایه های معماری طراحی و معماری

 پین ورک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کارآفرینان پیشگام رایان 113

114 
موسسه دیدمان امرتات 

 ایرانیان
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 بازی موبایل هردمبیل
 good old cardsبازی موبایل 

 fliping filipبازی رایانه ای و کنسول 

 پلتفرم ارائه خدمات کارشناسی به مراجعین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فراوش نت سامانه 115

116 
پایشگران سالمت هزاره 

 سوم
 آزمایش آنالین و فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال 

 هوشمند اول بهشتی )هاب( 117
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق

 زیرساخت توسعه خدمات ارزش افزوده
 بازی های مبتنی بر هوش مصنوعی

 خدمات بازاریابی دیجیتال

118 
توسعه با هشت گردشگر 

 ایرانیان
 میراث فرهنگیصنایع دستی، گردشگری و 

سامانه اطالعات و خدمات گردشگری زیارت 
 مشهد

 رسانه لتس تاک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تحلیلگران عصر اطالعات 119

120 
موسسه ی فرهنگی هنری 

 آوای رسانه ی آفتاب
 یادگیری، چاپ و نشر

 کتابهای کودک
 ویژه کودکان 30قرآن جزء 

 آلبوم های صوتی ویژه کودکان
 سالنامه کودک آفتابگردون

 بازی موبایل دوان دوان بازی، اسباب بازی و سرگرمی بازی سازان اساطیر باستان 121

 پالتو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سیمرغ زرین هنر 122

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی اسطوره نگاران پارسی 123
 سرامیک های تزیینی

 ساختمان سرامیک های نمای

 اپلیكیشن زوپ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی جهان گستر فناوری پرشیا 124

 هفته نامه شنبه یادگیری، چاپ و نشر قوی سفید پاسارگاد 125

126 
پردازشگران شبكه هوشمند 

 ویرا
 اپلیكیشن توریست اپ صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

 شنوتو سب و کارهای دیجیتال و فضای مجازیک بستر هوشمند رسانه آوا 127

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فرازپردازان بیتی آرون 128
 دیده بان

 سامانه اسكن کارتهای بانكی

 چشم شهروند کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی هوشمند نگار اینترنت اشیا 129

 گرمیبازی، اسباب بازی و سر نوآوران مهدیار پارس 130
 shadow seekerبازی 

 بازی لب خوانی

۸۷۲



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 سایر صنایع خالق و فرهنگی مانی پارس ماد 131
 بازی و سرگرمی خالقانه بانكی و سواد مالی

طراحی محصوالت و خدمات بانكی )کتابچه و 
) ... 

 طراحی و معماری کارگاه آفرینش واال 132
روند طراحی و توسعه خدمات طراحی صنعتی و 

 نمونه سازی

 کیف پی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فن آوران پارس یار 133

134 
شرکت بهپرداز همراه سامانه 

 اول )بهسا(
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

طراحی، پیاده سازی و توسعه سیستمهای جامع 
 خدمات مشتریان

 یطراحی قالب های کنترل طراحی و معماری طراح طب بنیان پاسارگاد 135

 تپش مدیریت پسماند شهری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سامان اندیشان نوین وحید 136

 قلک بسته بازی آموزشی مالی برای کودکان بازی، اسباب بازی و سرگرمی کودکان ثروت ساز پیشرو 137

 بیدکت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کاج سبز کهن دیار 138

 پاکلین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پایدار پاک توسعه ایده 139

 چوبید کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهاد ایده ایرانیان 140

141 
ارتباط گستران عصر آتی 

 پارس
 حامی کالب کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 زودشور کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سپید اندیشان آسمان فرتاک 142

143 
بهسازان مجازی فناوری 

 اطالعات آمارد
 کاربر مجازی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کارجو پالس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رویداد پیشرو سهند آسیا 144

 کافه کادو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دریچه ذهن شمال 145

 الیو گالری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ارم فناوران اطالعات پارس 146

 لوکوبوک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی داده پردازان آی فر سهند 147

 موزرا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رازپردازش هوشمند سیمرغ 148

 نظربین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آریا راد آرتیمان 149

 هوما کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فناوری و تدبیر هومان 150

 سامانه شمیم سالمتی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آراتل هوشمند آفتاب 151

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آراد سیستم ایساتیس 152
سامانه ربات ساز پیام رسان های داخلی و 

 خارجی

 اپلیكیشن کنتل کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی اطات همیارزنجیره ارتب 153

154 
فن آوری چیدمان اتاق سه 

 کنج
 اپلیكیشن سه کنج کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 اپلیكیشن کنترات کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آسان فناوران همراه رامان 155

۸۷۳



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 اریطراحی و معم برنا صنعت علم آذین 156

 دستگاه هارمونگار -1
 بسته سرگرمی آموزشی پرواز با علم -2

 بسته آموزشی امواج دانایی -3
 مانكن هوشمند آموزشی -4

 وب سایت همگردی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی سامانه سفیران مهر همگری 157

 كیشناپلیwinoper صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی عتیق گشت اصفهان 158

159 
پارس آریا تكین هنر 

 نواندیش
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 روش نوین
 تصویرگری سه بعدی بوسیله صنایع دستی

 برنامه های تلوزیونی صنایع دیداری و شنیداری موسسه سیمای جام فیروزه 160

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده تا تولید آژمان 161
ه طراحی و سفارش فروشگا -ولوراستایل 

 آنالین شال و روسری

 طراحی و معماری طرح و فرم نیک اندیش 162
روند طراحی و توسعه خدمات طراحی صنعتی و 

 نمونه سازی

 آموزش ایرانیان پورتال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فوژان رسانه ایده هوشمند 163

 سامانه دهكده هوشمند یجیتال و فضای مجازیکسب و کارهای د ایده پرداز الكترونیک البرز 164

 ژرف اندیشان کار و توسعه 165
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
  فروشگاه آنالین محصوالت دیجیتال -ژاکت

(Digital Goods) 

 بیطراحی ابزارآالت تبلیغات و بازاریا طراحی و معماری راهكارهای خالق بیتا 166

 زینوگان گیاهان دارویی و طب سنتی کی دارو فناوری سالمت 167

168 
غذا داروهای سالمت گستر 

 نوتریكا
 دمنوش مری تری گیاهان دارویی و طب سنتی

 هانی ژل دایا گیاهان دارویی و طب سنتی تحقیق و توسعه دایا دارو 169

 گیاهان دارویی و طب سنتی صمغ سبز گوار کویر 170
 صمغ گوار
 کنجاله گوار

171 
نقشه راه کسب و کار 

 ایرانیان
 الوبیز کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی وندا رایمند شریف 172
  رزرو آنالین اقامتگاه -شب

 شخصی و بومگردی

 دانش افزاری فرانگار 173
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 در صنایع خالقکسب و کار 
 مشاوره و خدمات بازاریابی

 و تولید محتوا

 هنربان آپادانا 174
 طراحی و معماری

 صنایع دیداری و شنیداری
 بدون سیم شیخ بهایی سیستم روشنایی -1

 تولید محتوای دیجیتال و انیمیشن -2

175 
موسسه فرهنگی هنری، 

 تربیت اقتصاد حكیم
 تصاد دان کوچکبسته اق بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دانش آتیه معماری و ساخت 176
مدیریت پروژه های  -اپلیكیشن مپسا 

 ساختمانی

۸۷۴



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 خدمات گردشگری ورودی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی سرزمین بلوط های زاگرس 177

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی اندیشه نگار پارس 178
ANPSIEM- سامانه امنیت اطالعات 

 بر بستر ابر

179 
توسعه هنر و فناوری مكران 

 اکسون
 طراحی، تولید و عرضه صنایع دستی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

 اپلیكیشن بهماند کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی بهسازان محیط ماندگار 180

181 
توسعه زیرساخت فناوری 

 ساربان
 موتور جستجوی گردشگری کی کوجا ب و کارهای دیجیتال و فضای مجازیکس

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تجارت الكترونیک آذرخش 182
 سامانه و اپلیكیشن فیگ بیت

 ابزار هوشمند سالمت

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده گستر ساتراپ تک 183
رژیم  سامانه نوبت دهی پزشكان، -شفاجو

 آنالین، آزمایش خوان

 سامانه جامع سفارش آنالین -نیمرو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ژوبین آراد رایانه پهنای کویر 184

185 
موسسه خدمات مشاوره ای 
علوم تغذیه و طب سنتی 

 طعام اسرار
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

ی ربیان خصوصیات رفتا -مزاج شناسی آنالین 
 و شخصیتی افراد از روی مزاج

 کلینیک مجازی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فن افزار دانش 186

 فروشگاه اینترنتی مد و لباس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نیک پوشان رادین 187

188 
آرمان رستاک پایدار نصف 

 جهان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

عرضه محصوالت غذایی خانگی  بسته بندی و
 و محلی

189 
صنایع فرسام الكترونیک 

 هیراد کیان
 تولید انیمیشن صنایع دیداری و شنیداری

 مدیریت آنالین برگزاری مسابقات -لیگوکاپ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سامان آوران رقابت آفرین 190

 و فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال سالمت الكترونیک برکت 191
سیستم الكترونیكی پایش سالمت در قالب 

 مرکز غربالگری

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی فن آوران آروند پاسارگاد 192

 توسعه و تولید بازی های موبایل:
 خوش رکاب

Clash of Brains 
 رولت

 جدول مدرن

193 
توسعه رهاورد کیان 

 ایساتیس
 ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه

 کسب و کار در صنایع خالق
مرجع آموزش آنالین و ارائه  -ابزار وردپرس

 دهنده خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی راهكارهای سفر راه ابریشم 194
، خدمات 1stquest.comسامانه 

 گردشگری ورودی

۸۷۵



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 رهنگیصنایع دستی، گردشگری و میراث ف صنعت سازان شریف 195
بسته بندی و عرضه آنالین صنایع  -اریسا

 دستی

196 
موسسه خدمات آموزشی 

 صهبای علم طاها
 یادگیری، یادگیری، چاپ و نشر

آموزش زبان انگلیسی مطابق  -Meritکتاب 
 با فرهنگ ایرانی

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی پرسیس جهان نگاره 197
ی و پلتفرم شبكه اقامتگاه های بومگرد

 عشایری و صنایع فرهنگی بومی

 صنایع دیداری و شنیداری راهبرد نگران مسیر فردا 198
 آموزش مجازی در حوزه سواد رسانه

 تولید محتوای دیجیتال

 سیستم مدیریت اطالعات دام )سیماد( کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تراشه پرداز پویا 199

 معماریطراحی و  شیدبان آراء ارغوانی 200
طراحی و پیاده سازی اقالم دکوراسیون داخلی 

 منزل

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی الفبای ایده برتر 201

 تولید محتوا در بستر سایت های:
 نی نی سایت
 تجارت نیوز

 کلیک
 نوا

202 
موسسه فرهنگی کلید 
 طالیی جهان معاصر

 زیگوشیمرکز بازی دیجیتال با بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایا مهر امید ایرانیان 203
سامانه ارائه خدمات بانكداری، بیمه و  -اطلس

 بورس

 مدیر شارژ ساختمان -شارژمان  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فن آوران پایا آوان پاسارگاد 204

 شبكه اجتماعی مالی -مانیار  تال و فضای مجازیکسب و کارهای دیجی نوآوران پیشرو مانی یار 205

 تسهیل روند پرداخت -دنگی پال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه تراکنش دال 206

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی لینكوتک پارس 207
 سامانه مدیریت مشتریان
 سامانه مدیریت نشریات
 سامانه مدیریت محتوا

 اپلیكیشن مستر بنزین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کارنآساپیشه  208

 پلتفرم اشتراکی دانش -بپرس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی راهكار سیار هوشمند 209

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهر آفرین فردوس 210
اپلیكیشن خرید و جمع آوری زباله  -زیست اپ

 ز مبداخشک و لوازم منزل ا

 تولید محتوا صنایع دیداری و شنیداری راهكار خالق مهتاب 211

 (B2Bسامانه تجارت بین بنگاهی ) کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رهپویان توسعه اترک 212

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تیماج صناعت پارسه 213
عرضه صنایع  -فروشگاه اینترنتی چادی شو

 ار هنری ایراندستی و آث

۸۷۶



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی سپهر امید میبد 214

 اسباب بازی های آموزشی آریو:
 جورچین جدول ضرب آریو
 جورچین جدول ضرب آریو

 جورچین چوبی آریو
 ساعت چندمنظوره آریو

 موشن گرافیک دو بعدی صنایع دیداری و شنیداری نیكو رسام ویرا ایساتیس 215

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی وه شیرازمهاد رسانه پژ 216

 بازی های موبایل: -1
 محله باصفا
 نبرد هور

 قصص قرآنی
 بازی رایانه ای: -2

 بردیا
دخترانِ »اپلیكیشن داستان های مصور  -3

 «ایران
کتاب مصور انیمیشنی و تعاملی مردان  -4

 ماندگار
 کمیک موشن فرماندهان -5

 درجه 360دستگاه شبیه ساز  -آسمان نما اسباب بازی و سرگرمیبازی،  اندیشمندان جوان شباهنگ 217

 صنایع دیداری و شنیداری موسسه آرت فیلم 218

 تولید انیمیشن:
 خروس زیرک، روباه کلک

 های بزرگدستهای کوچک، قلب
 نقاشی و حرکت

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ویرا فناوری سورن 219
یت و خدمات سامانه هوشمند مدیر -چارچرخ

 خودرو

 سامانه انتشار محتوای دیجیتال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی وستا صنعت کویر یزد 220

221 
مهندسی معمار سیستم 

 راهبردی امین
 رزرو آنالین جای پارک -الو پارک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کاتالوگ آنالین -IPSP و فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال رایان سیمای پرتو ماندگار 222

 بیمه دات کام کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آریا پرداز رایكا 223

 پلتفرم شكار تهدید سایبورگ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی گروه تحلیلگران ایمن تاو 224

 یابی درون ساختمانسیستم مكان -رت اسكا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کاوشگران سحاب پرداز 225

 شبكه اجتماعی مادران -اپلیكیشن لک لک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دانش گستران لک لک 226

 گیاهان داروئی و طب سنتی سالمت گستران آرتیمان 227
 شربت زینگامان

 کپسول بوجه )بوستر لیور(
 کپسول تن لس

۸۷۷



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 یاهان داروئی و طب سنتیگ ترانه های شفابخش طبیعت 228
 کپسول سنتال تی اس تی

 دمنوش تی سنت

 نوشابه کامال طبیعی مای وان گیاهان داروئی و طب سنتی آوای تندرستی لیان نوتریكا 229

230 
فرآورده های طعم طبیعت 

 حامی
 شیرین کننده طبیعی استویا گیاهان داروئی و طب سنتی

 سنتی گیاهان داروئی و طب برنا طب ویدا 231
 برست وید
 گلوکز امین

 شربت ال کارنی تین

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پردازش هوشمند فناور هیراد 232
چاپ آنالین محصوالت بصری در  -اینستاچاپ

 قالب های خالق

 نورسنگ طراحی و معماری پرتو سریر انوشه ایرانیان 233

 صنایع دستی گلیم بافی دشگری و میراث فرهنگیصنایع دستی، گر گلیم روژین خراسان شمالی 234

235 
موسسه رویاپردازان نسل 

 آینده
 صنایع دیداری و شنیداری

 تولید اپلیكیشن تعاملی تلفن همراه
 تولید سری کتاب های پی نمایی

 تولید سری موشن کمیک

 متیاپلیكیشن جامع سال -هلثی پال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پارس پل کیش 236

237 
صنعتی بازرگانی ره شتاب 

 مدرن )شهر توپ(
 ساختنی -حرکتی-اسباب بازی های فكری بازی، اسباب بازی و سرگرمی

238 
شهریاران علوم و فنون 

 بجنورد )شعف(
 تولید محتوای ویدیویی آموزشی خالقانه صنایع دیداری و شنیداری

 تدبیر سرمایه راین 239
هت توسعه ارائه دهنده خدمات زیرساخت ج

 کسب و کار در صنایع خالق
ارائه خدمات در راستای رشد وتوسعه استارتاپ 

 ها

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آرشام چاوش هونام 240
سامانه آنالین ارائه خدمات  -وی سرویس

 ساختمان

241 
اندیشه پردازان سامان گستر 

 پارس
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

اپلیكیشن ارائه خدمات ساختمان و  -24آمیار 
 خودرو

 (SBCنرم افزار مسیریاب امنیتی ) کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی صنایع ارتباطی آوا 242

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی ایده پردازان هنر آریایی 243
فروشگاه اینترنتی صنایع دستی و  -گیلیمو

 هنری در حوزه گلیم بافی

244 
موسسه همیار فناوران اطلس 

 نگار
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
مرجع آموزش و ارائه دهنده  -همیار وردپرس

 خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس

245 
ارزش آفرینان کوهستان 

 جنوبی
 های کشاورزیسامانه آنالین رویداد -باغ بازار کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 تامین محتوای مورد عالقه کاربر -ویزالک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توانا فیدار پیشرو فن آور 246

 اپلیكیشن واقعیت افزوده -ریراتک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رویای روشن بیداری 247

۸۷۸



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

248 
مجازی کاران هوشمند 

 پاسارگاد
 سامانه فروش لوازم یدکی -118یدک  و فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال 

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ارتباطات شبكه الكا 249

 تولید بسته نرم افزاری:
 سیستم خدمات رفاهی کارکنان،
  نرم افزار فروشگاه ساز آنالین،
 سیستم جامع روابط عمومی،

 سیستم کنترل و مدیریت بودجه،
 ارشات عملیاتی سازمانداشبورد مدیریتی و گز

250 
نوین ایده پردازان هوشمند 

 آرنیكا
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سفارش آنالین محصوالت ارگانیک و  -رزانا
 خانگی

251 
فاوا پردیس زندگی و 

 سالمت ما
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

ارائه آموزش های  -MLMSنرم افزار موبایل 
 خود مراقبتی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی گسترش خدمات میثاق صبا 252

مجموعه نرم افزارهای تخصصی صنعت حمل 
 و نقل:

سامانه جامع مدیریت حمل و نقل ترکیبی)ریل، 
 جاده، دریا، هوا(

 سامانه سیر و حرکت ناوگان
 سامانه تخصصی برآوردهای کرایه حمل و نقل

 و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کسب پیشگامان رایان گستر آراز 253
سامانه راستی آزمائی خدمات سالمت 

 الكترونیک

254 
فناوری اطالعات تحت وب 

 هیراد
 سایت و اپلیكیشن باشگاه خوشگذرونا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

255 
ایده های هوشمند هرمس 

 شریف
 د سفربیمه هوشمن -مرکوری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 صنایع دیداری و شنیداری رویای تصویر نگین رضوان 256
تولیدات انیمیشن دوبعدی، سه بعدی، موشن 

 کمیک

 سامانه خدمات هوشمند گردشگری -دی بی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی داده پردازان فاتک فرتاک 257

 بتنی قطعات پیش ساخته لوکس طراحی و معماری ساختمانی دیدا دژ 258

259 
تسهیلگری بین المللی 

 سالمت آترینا
 خدمات الكترونیكی درمانی سایر صنایع خالق و فرهنگی

 گیاهان دارویی و طب سنتی سرزمین اگور فرتاک 260
 تولید و پرورش انواع میكروگرین

 تولید گلدان طبیعی آگور

 گل زعفران دستگاه برداشت گیاهان دارویی و طب سنتی کیان فناور فردای شرق 261

 گیاهان دارویی و طب سنتی جوانه پویای شهر گل 262
پیاز اصالح شده گیاهان زینتی گالیول، زنبق و 

... 

 تولید رنگ گیاهی ویژه چوب و الیاف گیاهان دارویی و طب سنتی توسعه فناوری مایان 263

۸۷۹



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 م سلحشور نوربازی رایانه ای رست بازی، اسباب بازی و سرگرمی طلوع ارتباطات دیاکو 264

 سامانه و اپلیكیشن جستجو و اعالم بار -جاده کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ابتكار آفرینان افق اندیشه 265

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی پارسا نیک کهن دیار 266
طراحی و ساخت وسایل و فضاهای بازی های 

 آموزشی، فرهنگی، ورزشی

 هنرهای تجسمی و نمایشی ارتباط گستر حال و روز 267
نمایشگاه و بازار آنالین هنرهای  -آرتیبیشن

 تجسمی با محوریت هنر اصیل ایرانی

268 
ایده پردازان توسعه فناوری 

 برخط
 سوپرمارکت منطقه ای آنالین -کوکوناد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 پزشكی از راه دور -سامانه تله مدیسین ای مجازیکسب و کارهای دیجیتال و فض خدمات مهندسی ایده نو آتیه 269

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی به روز اندیشان پارسی گل 270
سامانه تخصصی عرضه مجازی  -پارسی گل

 گل و سایر ملزومات گل و گیاه

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی بازی سازان جوان 271
 تولید بازی های موبایل:

بازی دیرین بال/ بازی بازی دیرین دخت/ 
 قدم 18کارخانه رویایی /بازی 

 پكیج جامع نخبگان بورس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آژان سرمایه نیک فرجام 272

273 
شرکت طرح و توسعه 

 پردازش همكاران
 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

نرم افزار یكپارچه مدیریت منابع  -نماگشت
 بر مختص صنعت گردشگریسازمانی تحت ا

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آرمه تخفیف پارسیان 274
 ارائه خدمات الكترونیک دندانپزشكی

 ) آرمه کارت(

 وب سایت و اپلیكیشن استاد سالم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی صنعت توسعه آموزش سالم 275

 وبسایت و اپلیكیشن استخدامی سه سوت جابز ال و فضای مجازیکسب و کارهای دیجیت سه سوت تجارت کار 276

 اپلیكیشن جامع گردشگری -سفرنما  صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فراوب سامانه هوشمند آراد 277

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آوین زیست کیمیا داده 278
BiiP- سیستم نرم افزاری کنترل کیفیت

 نوترکیب پروتئین های

279 
کسب و کارهای شمیم 

 سپهر
 حراجی آنالین -بیدزیال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 بسته سرگرمی آموزشی -آزمایشگر کوچک بازی، اسباب بازی و سرگرمی ایده پردازان اندیشه فرتاک 280

281 
هوشمند سازان دانش آتی 

 نوین
 مشاوره کسب و کار آنالین -وکارمنت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

۸۸۰



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی رشد بنیان کارا 282

تولید و ارائه محتوای  -وبسایت کودک اپ
 آموزشی در خصوص تربیت کودک

بسته آموزش سواد مالی و  -دخل و خرج
 مهارتهای مدیریت پول به فرزند

بسته آموزشی تعیـیـن تیـپ  -تیپ یاب
بهترین روش شـخصـیتی و به کارگیـری 

 تربیتی متناسب با شخصیت کودک
بسته آموزشی تـقویـت هوش  -ویتامین کیو

 گـانه کودک 9هـای 

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی داده کاوی سدید سپاهان 283
طراحی ، بافت و فروش آنالین فرش، گلیم و 

 گبه دستباف مدرن و سنتی

284 
فرش دستباف ساریگل 

 خراسان شمالی
 بافت فرش، نمد و گلیم ایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیصن

285 
مهارت پیشه گان خالق 

 زریاد
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

پورتال و اپلیكیشن بورسه شغلی دانش آموزی 
 زریاد

286 
سامانه های هوشمند 

 کشاورزی والی
 دستگاه هوشمند پاکسازی گل زعفران گیاهان دارویی و طب سنتی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی ویرا گستر هنر هشتم 287
 تولید بازی های موبایل:

 فارمولر
 فوتیارد

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی راهكارگستر بكر 288

خدمات آزمایشگاهی و نمونه گیری در  -هیلمن
 محل

مدیریت یكپارچه پروژه و فرآیندهای  -بایوس 
 سازمان

 (SCMسیستم جامع مدیریت زنجیره تامین ) کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رانمهندسی بهینه ای 289

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پیشگامان کی پاد کویر 290
و  ISMSسامانه اینفوپاد)نرم افزار یكپارچه 

BPMS وITIL) 

291 
 ها وموسسه گسترش رسانه

 بانهای دیدهسامانه
 تولید محتوا در حوزه امنیت اطالعات -افتانا و فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال

 سجاده نماز سخنگو یادگیری، چاپ و نشر شایان تحریرآذران 292

293 
ایده پردازان نوین صنعت 

 سپاهان
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

بسته های آموزشی و سرگرمی کودکان و 
 نوجوانان شامل:

 یمهارتبسته های مهندسی خالقیت، رباتیک، 

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی گیتاآوران نو اندیشه 294
 بازی موبایل لوترز
 بازی موبایل اکسیر

 وبسایت آموزش مجازی دی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دی فناوران سپاهان ایرانیان 295
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 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 سایت ساز پرتال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رسانه تجارت نوین 296

297 
موسسه گروه مطالعاتی بنیان 

 کودک باران
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

طراحی انواع بازی های ارتقاء  -جیم جیم
 توانمندی حرکتی، فكری و آموزشی

298 
کسب و کار الكترونیک 

 روژان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه هوشمند فروش آنالین کاالی  -پروژان
 عمرانی

299 
ن رادین فناور کاوشگرا

 سالمت
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کالری شمار کرفس
 رژیم کرفس

 سامانه هوشمند حمل بار -نت بار کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه فن آور مبنا جهان 300

 خرید و فروشسایت آگهی و  -رایگان بفروش کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایان سعادت پیشتاز 301

302 
هوشمند اندیشان تدبیر 

 هومان
 سامانه هوشمند خدمات فنی -سرویسكاران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 سامانه بازدید و فروش مجازی امالک -ملكام کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فرا داده ابری پژواک 303

304 
پاکبازان زمین و گیتی 

 سترگ
 دیجیتال و فضای مجازی کسب و کارهای

سامانه تفكیک پسماند خشک از  -پارسی پاک
 مبدا

 شبكه اجتماعی غذا و آشپزی -تاندوری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی امید اندیشان کیان ایرانیان 305

306 
ویرا پردازان آریا شتاب 

 زاهدان
 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

زی و فروش آنالین طراحی، تجاری سا -آهوگ
 صنایع دستی سیستان و بلوچستان

307 
تعاونی فناوری اطالعات 

شش هزار و شصت و یک 
 عصر نوین پردازان زاهدان

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
اپلیكیشن های واقعیت افزوده و واقعیت 

 مجازی

308 
فناوران و نوآوران عصر 

 اطالعات هامون
 سفارش آنالین خدمات کپی -کپی چی فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال و 

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی چوب دست نی زاریس 309
نقش برجسته اجسام چوبی و تلفیق آن با 

 نقوش بومی

 طراحی معماری داخلی و المان های شهری طراحی و معماری فرا مهر میهن مهرازی 310

 دیداری و شنیداری صنایع محتوای هوشمند نگاره ایما 311
رادیوی اینترنتی استان سیستان و  -رادیولوزی

 بلوچستان

 طراحی و معماری خانه طرح ستاره رامونا 312
طراحی المان های شهری و فضای سبز به 

 کمک کاشی شكسته

 نت آنالیراهكارهای هوشمند تبلیغا -تبلیغان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مانا ارتباط هوشمند نوین 313

314 
موسسه خانه پی نمای 

 ایرانیان
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
 خدمات زیرساخت در صنعت پی نما

 طراحی و معماری مهندسین مشاور پارساز 315
خدمات مهندسی  -خدمات طراحی و معماری 
 مشاور

316 
مهندسین مشاورگروه 

 معماران ایران
 و معماری طراحی

خدمات مهندسی  -خدمات طراحی و معماری 
 مشاور

۸۸۲



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی برنا فناوران رایكا 317

مرجع تخصصی خرید و فروش آنالین  -24ساز
 آالت موسیقی و خدمات جانبی

تولید محتوا در صنعت بازی های  -بازیچی
 ویدیویی

 جیتال و فضای مجازیکسب و کارهای دی داده پردازی ایران 318
 سامانه ترکینگ

 سامانه مترینگ، امور مشترکین و صدور قبض
 سامانه خانه هوشمند

 نرم افزار مدیریت منابع انسانی -پانچ کارت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهندسی متین رایانه آریان 319

 اپلیكیشن آموزش همراه -پایدار  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پایش داده راد 320

 صنایع دیداری و شنیداری تارنما ایرانیان 321
 انیمیشن دو بعدی و سه بعدی

 نرم افزار نمایش مجازی )چند رسانه ای(

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی نامگان اندیشه و دانش 322
 پالس پالس

 نیروی خورشیدی
 ربات های کوچک

 باب بازی و سرگرمیبازی، اس هوشمند افزار صنعت پویا 323

 مجموعه بردهای الجیک
Pbot- ربات آموزش کدنویسی 

 PRB-200کنترل کننده ربات 
 RC3ریموت کنترل 

324 
موسسه راه امید با افق 

 ایرانیان
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 ربات تعقیب صدا
 ربات تعقیب نور
 ربات حل ماز

 ربات آتش نشان

325 
تولید اسباب بازی هوشمند و 

 ملی پارس ایدهتعا
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 فرستنده و گیرنده رادیویی
 کادمیوم و لیتیوم پلیمر-شارژر باتری نیكل

 گیربكس اسباب بازی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی سفیران سرزمین ربات ها 326
 ino inoربات هوشمند 

 مهارت دست ورزی
 ربات آموزشی کفشدوزک

 ی، اسباب بازی و سرگرمیباز آوید رویش اندیشه 327

 پک کوک ترنج
 کتاب پارچه ای بستنی ها

 ماسک و ابزار
 فینگر بال

328 
تجهیزآفرینان علم و 

 خالقیت کارنو
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 مكاترون
 پازل چوبی حروف
 کولیس آموزشی

 مكامینو

۸۸۳



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

329 
هدایت دانش فراگیران 

 خراسان
 م افزار آموزشی شهابنر کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پویا داده گستر رستاک 330
وب سرویس گفتگو، چت و مشاوره  -رسانچت

 آنالین

331 
سامانه های مدیریت و 

 اطالع رسانی
 توسعه کارآفرینان )سماتک(

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
 آموزش الكترونیكی )تولید محتوا و آموزش

 آنالین(

332 
سامانه های هوشمند 

 پیشگامان شریف
 هوشمند ساز وایت برد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

333 
نوآوران توانمند فرهنگ 

 امروز
 سامانه آموزشی تعاملی -زیردستی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

334 
تحقیقات صنعتی خالقیت 

 برتر بروجن
 رمیبازی، اسباب بازی و سرگ

 free flightهواپیما مدل 
 F1 Dهواپیما مدل 
 P-30هواپیما مدل 

 هواپیما مدل رادیو کنترل

335 
موسسه غیرتجاری فرهنگی 
هنری ترسیم گران کانون 

 سرگرمی
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 سیبیل وار
 پل سازی
 بده بغلی

 نرم افزار آموزش و خدمات از راه دور -موزره آ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رهنما رایانه حاسب 336

 سفارش آنالین خدمات منزل -کارباما کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ساعیان سبز هرمزگان 337

338 
طرح و توسعه اتصال 

 یكپارچه
 اتاق ابری ویدئوکیک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 ی دیجیتال و فضای مجازیکسب و کارها نرم گستر کاربر هزاره سوم 339
وب سایت و اپلیكیشن آموزش والدین و  -نوکو

 کودکان

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی اهورا پرداز کردستان 340

سامانه پذیرش  -اپلیكیشن ژین من
درخواستهای حوزه سالمت بر بستر الكترونیک 

  و شبكه پستی
 )لجستیک داده و کاال(

341 
 نگیموسسه غیرتجاری فره

 و هنری صلح و سالم
 صنایع دیداری و شنیداری

 انیمیشن هزار و یک داستان
 انیمیشن آفتاب

 سیما 2یونیفرم گرافیكی شبكه 

 بازی موبایل بتل شوت بازی، اسباب بازی و سرگرمی ایرانیان هیراد پارسا 342

 ه رزرو آنالین اقامتگاهسامان -اتاقک صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی گردشگر گستر خانه ما 343

 المان های تبلیغاتی هوشمند و دیجیتال صنایع دیداری و شنیداری گرایش نور پردیس بلقیس 344

 پكیج های تولید محتوای بصری هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی ایده پردازان به نگار قرن 345

 دایره ای شكلپرگار مسطح آسان رسم  یادگیری، چاپ و نشر روناک تحریر شمال 346
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 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 طراحی و معماری طرح و صنعت طلیعه 347
 کاغذ دیواری سفارشی
 تایل آسمان مجازی

 ویترین های چوبی موزه ای و نمایشگاهی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی ویرا آیین مهر 348

 روزانه اقامتگاهپلتفرم اجاره  -موسم صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی تجارت الكترونیک موسم 349

 نرم افزار حسابداری هوشمند نوین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دی رایانه نوین 350

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پرگاس انفورماتیک آسیا 351
 نرم افزار باشگاه مشتریان

 تدوین سناریوی وفاداری مشتریان

352 
توسعه تجارت هوشمند 

 داتیس
 های دیجیتال و فضای مجازیکسب و کار

طراحی و ثبت سفارش آنالین آبنبات تكی/ 
 چوبی/اللی پاپ سه بعدی تصویردار

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آینده پژوهان نوآور کارگشا 353
ع سامانه جام -وبسایت و اپلیكیشن کارگشا

 صنعت ساختمان

 و فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال  پیشرو وندا هستی پویا 354
وبسایت و اپلیكیشن خدمات خودرو -هاب کار

 در محل

355 
فنی خدماتی فناوران 

 ارتباطات ژینا
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 موبایل کمک:
  سفارش آنالین تعمیرات موبایل،
 صدور آنالین بیمه نامه موبایل،

 ارائه محتوای آموزشی تخصصی تعمیرات

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی یتاماه رایا نوین گ 356
اپلیكیشن رزرو آنالین سالن های  -ماهشی

 زیبایی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سامانه هوشمند آبان 357
 Abylaسیستم مدیریت و آرشیو فایل )

Network Migrator) 

358 
ایده پردازان کتاب هوشمند 

 کیا
 زیکسب و کارهای دیجیتال و فضای مجا

ارائه خدمات پس از فروش کتاب  -کتاب پالس
 در قالب محتوای دیجیتالی مبتنی بر کتاب

359 
گروه معماران صفه هنر 

 ایرانیان
 طراحی و معماری

طراحی و تولید جزییات معماری و عناصر 
 شهری

360 
موسسه راوی رسانه بیست و 

 چهار
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

ه ری به روش قصیادگی -اپلیكیشن متل خوان 
 گویی

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی طراحان ایده پرداز آویژه 361
شبكه اجتماعی گردشگری و  -لست گرام 

 تفریح

362 
توسعه آفرینان سپهر اندیشه 

 پارسیان
 سیستم نوین آموزش رباتیک سایر صنایع خالق و فرهنگی

 طراحی و معماری سروستان صنعت ایده 363
مدل سازی پیشرفته در حوزه  طراحی و

 معماری، دکوراسیون و المان های شهری

 خدمات بیمه چكاپ سایر صنایع خالق و فرهنگی پیشرو سالمت رایان 364

۸۸۵



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی نقش تندیس آریا 365
لوازم هنری و آموزشی )خمیر بازی، رنگ 

 انگشتی و ...(
 (نوشت افزار )مداد تحریر، نقاشی و ...

366 
فنی و مهندسی پویشگران 

 فناوری قزوین
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه هوشمند فراخوان اعالم کدهای  -پویش
 بیمارستانی

367 
اول توسعه دهندگان 

 بلوک سامانزنجیره
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کیف پول بیت کوین اول پی
 فروشگاه اینترنتی اول درگاه

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی موسسه قلعه هزار عبید 368

 بازی محیطی مازل
 بازی محیطی زیرگذر

 بازی محیطی سرّ سرسرا
 بازی محیطی شناخت شرکت

 سایر صنایع خالق و فرهنگی گروه پیش رانه رویان ما 369
طراحی و پیاده سازی  -برند اجتماعی شسرپ

محتوا در قالب رویداد و محصول با رویكرد 
 کارآفرینی اجتماعی

 مجموعه سرگرمی نقطه رنگ بازی، اسباب بازی و سرگرمی سرگرمی و خالقیت روزن 370

 سایر صنایع خالق و فرهنگی شهر اندیشان فناور مهام 371
ر بستر افزایش کیفیت د -وبسایت سیویتاس

 زندگی شهری

 سامانه هوشمند حمل و نقل بار -اتوقیپ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی حمل و نقل گلرنگ ترابر 372

 اتاق تاریک چندحسی بازی، اسباب بازی و سرگرمی علم آوران جوان تنكابن 373

 گیاهان دارویی و طب سنتی سالمت پرمون امین 374
مكمل های گیاهان دارویی: انادرم، آناهیل، 

 گاالکتومید

 گیاهان دارویی و طب سنتی بزم آرای کویر 375
 ارشتربذر گیاه خ

 علوفه خارشتر

 پرو آر اس با طعم های مختلف گیاهان دارویی و طب سنتی گسترش میالد فارمد 376

377 
خدمات تحقیقاتی آرین 

 گستر
 عصاره هیدروگلیكولی ریزجلبک اسپیرولینا گیاهان دارویی و طب سنتی

 تلویزیون اینترنتی کوردمی صنایع دیداری و شنیداری رسانه آونگ نگاره 378

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پدیده نمای جرون 379
وبسایت فروش اینترنتی کیک ،  -بازکوکی

 شیرینی و ساالد

380 
نوآوران فرهام سرزمین 

 پارس
 سامانه خدمات کارواش آنالین -آن واش کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 هوشمند سازی پارکینگسیستم  طراحی و معماری هوشمند افزار نگاره انرژی 381

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کاسپین طب تریتا 382
فروش آنالین مواد، لوازم و  -دنت آنالین

 تجهیزات دندانپزشكی

۸۸۶



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 صنایع دیداری و شنیداری فانوس خیال پاژ 383

انیمیشن کوتاه )رویای من، پرنده و درخت، 
 طناب (

، دسینمایی )قصه بهمن، قیام مسجد گوهرشا
 مشهد دوست داشتنی، سفر به تاریكی، مترو(

، تربیت بندی، وقف، 2و1سریال )آرزوهای گلنار
بچه های مسجد،کكس و کال، حماسه یک 

 دالور(

 طراحی، تولید و اجرای مبلمان اداری -دنیته طراحی و معماری نفیس کاران چوب 384

 یکسب و کارهای دیجیتال و فضای مجاز بندار سوبان سامانه 385
پلتفرم جامع مجازی عكاسان و  -ایراسوگرافی

 عكس دوستان

 پلتفرم اجاره روزانه اقامتگاه -پینورست کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پویا هوش سلمان 386

387 
فناوری اطالعات هوشمند 

 راساپردازان بینهایت
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

خدمات  وبسایت و اپلیكیشن ارائه-هومینو
 خانگی و اداری

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پالیز گستر ویرا 388
مرجع تخصصی ارائه خدمات  -دیبای سبز

فضای سبز و فروشگاه آنالین محصوالت 
 کشاورزی

 زیر گنبد کبود )داستان تعاملی( بازی، اسباب بازی و سرگرمی سمر خیال گستر شریف 389

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی وتجارت راه طالیی تین 390
سامانه و اپلیكیشن مهارت آموزی  -ویدان

 آنالین

 شربت زرشک گیاهان دارویی و طب سنتی لوتوس ایرانیان ماد 391

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رسا ایده ویرا 392
وبسایت و اپلیكیشن ارائه دهنده  -بوکاپو

 خالصه کتاب صوتی و متنی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دانش پویان رباتیک 393
فروشگاه آنالین قطعات الكترونیک،  -ربوچیپ

 مكانیک و رباتیک

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده پردازان جوان هرمزگان 394
فروش آنالین ماهی و میگو تازه  -ماهی دریا

 جنوب

 ای دیجیتال و فضای مجازیکسب و کاره میزان گستر علم و دانش 395
سامانه ارزیابی و تصحیح کدهای  -کدجاج

 برنامه نویسی

 صنایع دیداری و شنیداری پویانمایی اشراق 396

 تولیدات انیمیشن:
 فیلم سینمایی رهایی از بهشت

 مجموعه فرزندان آفتاب
 قصه های جنگل

397 
  آینده نگار رسانه
 )فورسایت مدیا(

 صنایع دیداری و شنیداری

 تولیدات انیمیشن:
 مجموعه قاصدک ها

 مجموعه سرزمین مقدس
 مجموعه دریانوردان

۸۸۷



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 صنایع دیداری و شنیداری پویانمایی راه رنگ 398

 تولیدات انیمیشن:
ه قص -کمیته امداد  -فرار از زندان  -پینگوال 

شاهزاده  -کارتون دابسمش  -های کتابخانه 
 یوز ایرانی -اتل متل  -فهرست مقدس  -روم 

399 
کارگاه پویانمایی رویان 

 تصویر توس
 صنایع دیداری و شنیداری

 تولیدات انیمیشن:
 انیمیشن کوتاه اسیر

 انیمیشن کوتاه فصل پنجم
 انیمیشن کوتاه پروانگی

 صنایع دیداری و شنیداری هورخش آسمان هفتم 400

 تولیدات انیمیشن:
 آخرین داستان

 جبیر
 بازی آخرین داستان ایزدی

401 
سینمایی یار رضوان  خدمات

 توس
 صنایع دیداری و شنیداری

 تولیدات انیمیشن:
 میزبان خورشید

 سریال پیام رحمت
 شكارچی شیر

402 
آینده سازان فناوری آدور 

 کویر
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 بلوک چین
 بسته کاردستی رنگینک

403 
کلبه هوشمند خالق اندیشان 

 ماهور
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

پلیكیشن کالس مجازی محاسبه سریع با ا
 چرتكه

404 
اترک مسیر مجاز ستاره 

 توس
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

ناشر دیجیتال تخصصی بدنسازی و  -تمرینو
 تناسب اندام

405 
بین المللی اقتصاد سبز 

 فرامرزی
 دستگاه هوشمند بازیافت در مبدأ طراحی و معماری

 صنایع دیداری و شنیداری رفرهنگی آرتنوس تصوی 406

 تولیدات انیمیشن:
 بورت

 شهیدباالزاده
 ماشین آباد

 یادگیری، چاپ و نشر مهندسی ثمین تراشه 407
 تولید محتوای آموزش دیجیتال:

 -10فارسی پایه -10شیمی پایه -7ریاضی پایه
 9عربی پایه 

 صنایع دیداری و شنیداری سینما سبز رهام 408

 تولیدات انیمیشن:
 توثبلو

 سلولهای خورشیدی
 کارآفرینی

۸۸۸



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 صنایع دیداری و شنیداری حرکت کلیدی زرین گل 409

 تولیدات انیمیشن:
 فیلم سینمایی آقای مهربان

 مجموعه پهلوانان
 مجموعه شجاعان

 صنایع دیداری و شنیداری تصویر رویای قدیمی 410

 تولیدات انیمیشن:
 شهر خوشحال

 عروسک مریخی
 ماهی قرمز

 ایجاد زنجیره ارزش کسب و کارهای روستایی سایر صنایع خالق و فرهنگی ینی نگین حاتم کویرکارآفر 411

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی آریا مكاترونیک پاسارگاد 412

 بسته ساختنی ماشین -رالی
 بسته ساختنی ماشین -آتش نشانی

بسته فكری سرگرمی و آموزشی  -ربوچیک
 رباتیک

و آموزشی  بسته فكری سرگرمی -روبومن
 رباتیک

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مصورسازان چارسوق 413
نرم افزار مدیریت اطالعات بازاریابی  -ماریس

 ماریس

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی خبره پرداز پارس 414
 سامانه صندوق قرض الحسنه

 سامانه نرم افزاری بازی سازمانی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نسل رویش فرصت ویستا 415
اپلیكیشن و سامانه معرفی و ثبت نام  -نیكارو

 کالس های آموزشی

 بیمه های درمان TPAخدمات  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فناوران به آفرین ترنج 416

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی فربود انگاره واقعیت خیال 417
 بازی رومیزی زار

 و پیاده سازی بازی های محیطیطراحی 

 رزرو آنالین کارگر روزمزد -کارگرین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی دیده پردازان آسان ساخت 418

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی بهتا پویش رسا 419
مرجع تخصصی اطالعات و آگهی  -پین پست

 های اماکن و تجهیزات پزشكی

 اپلیكیشن فروش اینترنتی لوازم خانگی -آبان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ا گسترپاک آبان ایلی 420

 ویدیو سامانه استریمینگ -تلوزیوم صنایع دیداری و شنیداری پویشگران آریاک سورا 421

 پلتفرم اعتباری خدمات سالمت -گلوریت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه تبادالت پایا 422

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی اتصال سبز ایرانیان 423
اپلیكیشن هشدار شهروندی در  -هشدار من

مواقع اضطراری به دستگاه های خدمات رسانی 
 امدادی و اجرایی

424 
داده پرداز هوشمند تجارت 

 پارسیان
 اپلیكیشن ثبت رایگان آگهی -دادزن کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

۸۸۹



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایمون توسعه آریا 425
ارائه خدمات رفاهی به جامعه  -ویژه کارت

 علمی و نخبگان

426 
مرز آروین طراحی بدون 

 هوشمند
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

ا و هاپلیكیشن اطالع رسانی قیمت -مثقال 
 ابزارهای مدیریت امور مالی

 الینکارواش آن -سپیدکار

427 
فناوران تجارت الكترونیک 

 سانا
 سرویس فروشگاه ساز سازیتو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 اپلیكیشن دستیار هوشمند خودرویی -اکسین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی هوشمند آرمان گستر اکسین 428

429 
موسسه سالمت روان 

 الكترونیک دیگر
 و فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال

 -سامانه دگر
پلتفرم ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره 
آنالین با رویكرد پیشگیری، آموزش و 

 خودمراقبتی

 نرم افزار مالی حسابداری آهن افزار کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی صدرا افزار مانا 430

431 
سامانه های یكپارچه سیمرغ 

 تجارت
 اپلیكیشن کیف موبایلی -ست فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال و

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی طرح و ایده پرمان 432
رسانه بر خط علمی  -گزارشگر طراحی صنعتی

و اطالع رسانی اخبار و رویدادهای طراحی 
 صنعتی

 طراحی و معماری طرح و ساخت برژ مان 433

مشاوره در حوزه طراحی خدمات و  ارائه خدمات
 راحی صنعتیط

روند طراحی و توسعه خدمات طراحی صنعتی و 
 نمونه سازی :

 اسباب بازی جادوی جنگل )آموزش نابینایان(
 پكیج بازی کودک خالق

434 
گسترش فناوری اطالعات و 

 ارتباطات آیان تكنام
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 اپلیكیشن پرداخت قبوض -قبضینو
 بازی موبایل جدولیوم

 زی موبایل دبرنابا

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه پایدار آرکا 435
فروش آنالین باتری) ارسال و  -آرکا باتری

نصب انواع باتری های خودرویی و یوپی اس 
 در محل و گارانتی در محل(

 مجموعه انیمیشنی هزار افسان صنایع دیداری و شنیداری هوران پویا نما 436

437 
عت یكتا ویژه هنر صن

 ایرانیان
 طراحی و تولید زیورآالت طراحی و معماری

۸۹۰



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی ارمغان تفكر پویا 438

 کره هوش
 قطار اشكال هندسی

 قطعه 5معمای 
 ترازوی حسابگر

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی بازی بنیان هونامیک 439

 بازی فكری باروس
 تیشتر و اپوش
 مهره آتشین

 لتری با

 طراحی و معماری رسام نگارگر فردا 440
چاپ مستقیم روی سطوح عمودی سخت مانند 

 دیوار، آینه و . . .

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی الماس وارنا آریا 441
وبسایت و اپلیكیشن فروشگاه  -الماس وارنا

 اینترنتی

 یکسب و کارهای دیجیتال و فضای مجاز ایده گستر آب و جارو 442
وبسایت و اپلیكیشن شستشوی  -آب و جارو

 آنالین

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تدبیر سالمت هوشمند راسا 443
وبسایت و اپلیكیشن ارائه خدمات در  -داروچی

 حوزه مصرف دارو

444 
گروه بین الملل توسعه بازار 

 سفیران صادرات نوید
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

Irex2world-  معرفی و بازاریابی
 محصوالت صادراتی کشور

445 
شبكه ایرانیان هوشمند 

 تمدن سبز
 IOTکشاورزی هوشمند مبتنی بر  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

446 
بهار وصف گستران نمای 

 نوین)بوگن دیزاین(
 سامانه واقعیت مجازی عقل دهم هنرهای تجسمی و نمایشی

447 
ات توسعه دانش و خدم
)تله  سالمت الكترونیک

 طب(
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

تله  -2تله طب زندگی سالم، -1های:اپلیكیشن
تله  -4تله طب بارداری و  -3طب زیبایی، 

 طب پزشكی از راه دور

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی پایدار میراث آرکا 448

 موزه مجازی ایران -میراث پارسی 
 تولید یادبود برای گردشگران-پارسی ارمغان

 فروشگاه آنالین صنایع دستی-ایرف
خدمات گیگاپیكسلی آثار تاریخی و -آرکا زوم 

 هنری
 پهباد فتوگرامتری در باستان شناسی

 اسكن و پرینت سه بعدی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سرمایه گستر هرمس 449
 استالتور

 الگوسیگنال

450 
و پرورش  شرکت هدایت

 اندیشه
 بازی های فكری: پایاپای، دژ، جالیز و پاتک بازی، اسباب بازی و سرگرمی
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451 
مهندسی پردازش راهبردی 

 شهریار
 رزرو آنالین جای پارک -الو پارک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

452 
موسسه فرهنگی هنری تاالر 

 هنرهای زیبا
 هنرهای تجسمی و نمایشی

مایشگاه و بازار آنالین هنرهای ن -آرتیبیشن
 تجسمی با محوریت هنر اصیل ایرانی

453 
سامانه های مدیریت و 
اطالع رسانی توسعه 
 کارآفرینان )سماتک(

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
آموزش الكترونیكی )تولید محتوا و آموزش 

 آنالین(

 سامانه هوشمند حمل و نقل بار -پاتوقی فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال و لجستیک بازارگاه ایرانیان 454

455 
آینده نگر رسانه )فورسایت 

 مدیا(
 صنایع دیداری و شنیداری

تولیدات انیمیشن:مجموعه قاصدک ها، 
 مجموعه سرزمین مقدس، مجموعه دریانوردان

456 
آرون چوب نشان بردار 

 صنعت شیروان
 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

 چی چوبی اشباع شدهساعت م
 محافظ تلفن همراه چوبی اشباع شده

 دیوار پوش های رزینی ساحل و دریا طراحی آریا گوهر زاهدان 457

458 
توسعه تجارت الكترونیک 

 کوروش
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

وبسایت و اپلیكیشن فروش اینترنتی و  -اُکاال
 ارسال کاالهای سوپرمارکتی

459 
اوری و هنر خانه فن

 اکسیرتک
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

بازی روی خط، بازی استراتژیک آنالین 
mmo بعدی با 3، نرم افزار مالتی مدیا

 کتابخانه

460 
مهندسی پارس طراح نقطه 

 سازان جنوب
 سازه ها و محصوالت تزیینی نخی طراحی

 طراحی منظرسازان نازگستر پارس 461
شش های گیاهی طراحی داخلی با پو -اکوناز

 )تراریوم، دیوار سبز هوشمند و ...(

462 
موسسه آموزش عالی آزاد 

 ارژنگ
 یادگیری، چاپ و نشر

دوره های آموزش آنالین:سیسكو، مدیریت و 
 کنترل پروژه، برنامه نویسی

 یادگیری، چاپ و نشر برنامه پردازان آتی تک 463

سامانه هوشمند برنامه ریزی، مشاوره  -درسنگار
 مون برای ارتقاء تحصیلی دانش آموزانو آز

سامانه هوشمند برنامه ریزی، مشاوره و  -گام3
 انتخاب رشته کنكورهای سراسری

464 
زنجیره تامین هوشمند 

 انرژی
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

وبسایت و اپلیكیشن توزیع هوشمند  -یونش
 سوخت

465 
موسسه فرهنگی و هنری 
 سالم حس خوب زندگی

 تولید و عرضه مستقیم هدایای ایرانی و اسالمی نایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیص

 صنایع دیداری و شنیداری تكتا کران سامانه تدبیر 466
اپلیكیشن ارائه دهنده اخبار  -اول فای

هنرمندان و آرشیو آثار تصویری هنرمندان 
 داخل ایران

 بازی با کلمات -بازی موبایل کلمدون گرمیبازی، اسباب بازی و سر سامانه ابری رهین 467

۸۹۲



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سبک آفرینان زندگی آرمانی 468
 وبسایت جامع طب سنتی -طبایع

فروشگاه عرضه آنالین بسته های  -کنجد
 سالمتی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تجهیز صنعت خرده فروشی 469
نالین سفارش دهی و بستر آ -سامانه بازاریاب

 خرید سوپرمارکتها

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی راهكار هوشمند سورن 470
اپلیكیشن خرید آنالین بیمه نامه های  -آوانس

 جاده ای و زمانی

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی کسب و کار آینده راه ابریشم 471
کارت اعتباری مخصوص  -مه کارت

 ارجیگردشگران خ

472 
های روزآمد کارا آوریفن

 نوین
 خرید و فروش هوشمند بازار سهام -iWels کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 جورچین خالقیت بازی، اسباب بازی و سرگرمی بكر اندیش پایدار 473

 رژیم غذاییسامانه مدیریت  -دیس من کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی داده پردازان نگین شریف 474

 پیام خالق ماندانا 475
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق

 خدمات توسعه کسب و کار:
 طراحی محصوالت دیجیتال

 طراحی برندینگ
 خدمات مارکتینگ

 خدمات مدیریت شبكه های مجازی و اجتماعی

 جازیکسب و کارهای دیجیتال و فضای م کیانا فردوس شهر 476
فروشگاه اینترنتی محصوالت  -ایران درخت

 کشاورزی و باغبانی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی راهكار همراه پویا وران 477
اپلیكیشن کتابخانه دیجیتال حوزه کودک  -درنا

 و نوجوان

 نیمااپلیكیشن خدمات پزشكی و در -ویزیت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی شبكه سالمت ایرانیان 478

479 
سامانه آهن کوشا فناور 

 ایرانیان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

اپلیكیشن و وبسایت خرید و -سامانه آهن
 فروش آنالین آهن آالت

 فروشگاه ساز کاموا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تجارت الكترونیک رویا 480

 وبسایت معرفی و نقد کتاب -ینشو یادگیری، چاپ و نشر هورمند شتاب پویه گام 481

482 
مهندسین داده پردازان 

 راستین رابین
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

اپلیكیشن و سامانه حضور و غیاب  -کوییكی
 آنالین

483 
راه حل های نرم برای خلق 

 دنیای بهتر
 یساپلیكیشن شبكه اجتماعی خودشنا -اگومت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رهیافت پوشش نوین پارس 484
پلتفرم جامع حوزه خیاطی و  -پارسی دوز

 دوخت لباس

 صنایع دیداری و شنیداری پویانمایان طاقبستان 485
تولیدات انیمیشن: انیمیشن اتفاق، انیمیشن 

 کوتاه دوازده، انیمیشن کوتاه ابر رحمت

۸۹۳



 

 

  
 

 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 صنایع دیداری و شنیداری سارای فیلم آذرنگ 486
تولیدات انیمیشن:ماجراهای دره چكاوک، 
پرستوهای سرزمین کنعان و ترتر کرمی 

 ارگانیک

 صنایع دیداری و شنیداری آریا صنعت تخیل 487

تولیدات انیمیشن: فیلم سینمایی رستم و 
سهراب، فیلم سینمایی ناسور )واقعه عاشورا(، 

 رسولسریال آخرین فرستاده )زندگی حضرت 
 )ص((

488 
فرهنگی سیما پردازان 

 ستایش
 صنایع دیداری و شنیداری

تولیدات انیمیشن:فیلم سینمایی رئال انیمیشن 
مبارک، فیلم سینمایی سلمان فارسی، سریال 

 بانی و نانی

 صنایع دیداری و شنیداری دنیای پویانمایی امید لرستان 489

تولیدات انیمیشن:مجموعه انیمیشن های 
آموزشی و بهداشتی، کلیپ های فرهنگی، 

موزیكال، آنونس سینمایی شهید حسن نژاد 
 )بابانظر(

 تولیدات موشن گرافیک صنایع دیداری و شنیداری پویاگران بینش گستر سیراف 490

 صنایع دیداری و شنیداری وانیا فیلم 491
تولیدات انیمیشن:فیلم سینمایی آریوبرزن، 

انتخاب  سریال مسافری از دوردورا، مجموعه
 من،

 صنایع دیداری و شنیداری پویاکاران آکام آذرخش 492

تولیدات انیمیشن:انیمیشن کوتاه اداره 
بنادر،مجموعه انیمیشن های ترویجی شرکت 

مجموعه انیمیشن  آب منطقه ای استان بوشهر،
 های ترویجی مقررات ملی ساختمان

 صنایع دیداری و شنیداری تعلیمات ناصر خسرو 493
 ت انیمیشن:فیلم سینمایی مسافرشهرقصهتولیدا

ها، فیلم سینمایی دوازده برادر، فیلم سینمایی پا 
 به پای آفتاب

 صنایع دیداری و شنیداری جلوه نیلوفران آبی 494
تولیدات انیمیشن:هیتلرامپ، دمو با موضوع 

 کربال، آنونس برای شبكه پویا

 صنایع دیداری و شنیداری هدهد فیروزه ای کویر 495
تولیدات انیمیشن:عاریسی، قومس نامه، امروزی 

 ها

 صنایع دیداری و شنیداری عروسک متحرک هجا ارشیا 496
آرماتور عروسكی مدل انسان، آرماتور مدل 

 چهارپا، میز نور همراه

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نوآوری های هوشمند تریتا 497
شبكه اجتماعی متخصصان علوم  -تریپ اپ

 كیپزش

 صنایع دیداری و شنیداری اصفهان پارت فیلم 498
تولیدات انیمیشن:حمام علیقلی آقا، عصارخانه 

 شاهی، ماجراهای دهكده
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 صنایع دیداری و شنیداری رسانه نگار پادمیرا 499
تولیدات انیمیشن:قصه های جنگلبان، انیمیشن 

 کوتاه مجاز

 صنایع دیداری و شنیداری رهاسازان رویا 500
دات انیمیشن و موشن کمیک:سرباز در تولی

 گهواره، بی دقت، جغله

501 
فیلمسازی ویدیویی فانوس 

 برکه خیال
 صنایع دیداری و شنیداری

تولیدات انیمیشن:مربای شاه، وسوسه های 
 برقی، قیوال

 صنایع دیداری و شنیداری آسوریک تصاویر رویائی 502
تولیدات انیمیشن:لنچهای چابهار، اصالح 

 مصرف،دوستانالگوی 

 سامانه و اپلیكیشن شوفر کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی جام جهان بین گستر فردا 503

504 
راهبران سامانه های تجاری 

 ایرانیان)رستا(
 گیاهان دارویی و طب سنتی

بازاریابی و صادرات داروهای گیاهی و فرآورده 
 های طبیعی

 و طب سنتی گیاهان دارویی پیشگامان زرین روغن 505
روغن بذر چای، عرق چای، کرم چای، صابون 

 چای

506 
رشدآفرینان امید سالمت 

 عطرآگین
 گیاهان دارویی و طب سنتی

گردشگری با تمرکز بر تجاری سازی و توسعه 
 بازار در بخش گیاهان دارویی و معطر

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آوش ایده بهسان 507
اینترنتی گل و گیاه و فروشگاه  -گلیتال 

 سرویس گل اشتراکی

508 
سامانه رشد آموزه های 

جوانه ها و فناوری آموزشی 
 سراج فن آموز

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی
تنی بال، فوتی بال، آزمایش برنول، نورآزما 

 )بسته آموزش نور هندسی(

509 
فرا رایانش گستران خالق 

 کوشا
 زیکسب و کارهای دیجیتال و فضای مجا

پایشگر دما و رطوبت مبتنی بر  -سامانه پاناک
 اینترنت اشیا

 نرم افزار جامع دروس حوزوی -مَدرَس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نام آوران آفرینش فردا 510

 اپلیكیشن ارائه خدما ت آنالین -اسپاد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پارتاک ایده پرداز اسپادانا 511

 کاال 19فروشگاه اینترنتی  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نوزده تجارت خاورمیانه 512

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آفتاب همسفر اول ایرانیان 513
اپلیكیشن ارائه خدمات آنالین  -همسفر اول

 رفاهی سفر و خودرو

 میراث فرهنگیصنایع دستی، گردشگری و  گردشگری رویدادها ناژین 514

ILikeEvents 
بسته های هوشمند مسافرتی متناسب با نیاز 
افراد عالقمند به شرکت در رویدادهای بین 

 المللی
اطالعات دسته بندی شده متناسب با تخصص 

و حوزه فعالیت و اطالع رسانی هوشمند و 
زمانبنی شده بر اساس نیاز مخاطب جهت 

 حضور در رویدادهای بین المللی
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515 
پویان دستان بوشهر  هنر

 گروه هفت هزار و صد
 صنایع دستی دریایی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

 سامانه اینترنتی برند ساختمان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فرتاک سازان پرگاس 516

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی گلستان شوریده رنگ علم 517
م سه بعدی به ساخت ساده احجا -1،2،3بساز 

 وسیله مقوا و کاغذ

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی چیكانیک تجارت 518
فروش آنالین و خدمات -وبسایت هایپر تایر

 نصب الستیک

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی شكوه اقتصاد ایرانیان برتر 519
ارائه دهنده خدمات رفاهی  - e-bonپلتفرم 

 سازمانی

 وبسایت پیام اول نیازمندی های ایران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ول شهر اینترنتی تهرانپیام ا 520

 فروش آنالین گل -اپلیكیشن فلورینا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی صدرا تجارت سروش 521

522 
فنی مهندسی رگا رسانه 

 گستر ارک
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

آموزش پزشكی به فارغ  -مد مدیا اپلیكیشن
 التحصیالن پزشكی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهارت برتر پویا 523
تولید محتوای  -بورس محتوای الكترونیكی

الكترونیكی برای فرهنگیان، دانشجویان و 
 دانش آموزان

524 
احیاگران صنعت بازی 

 شمس
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

یل ایرانی در قالب بازی و احیا هنرهای اص
 سرگرمی

 APIبازار  -اپی مارکت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سیمرغ زیر ساخت محتوا 525

 صنایع دیداری و شنیداری موسسه آوا گستر طنین رایا 526
سامانه ملی پخش اینترنتی آثار  -موزیكچی

 صوتی و تصویری

 برگزاری دوره های آموزش آنالین و فضای مجازی کسب و کارهای دیجیتال کاریار ارقام 527

528 
پردازش هوشمند دراک 

 شیراز
 افزونه آموزش زبان خارجی -vocabera کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 نوآوران شبكه سبز مهرگان 529
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق

ر زمینه های: ارائه خدمات د -هاست ایران
اینترنت، سرور اختصاصی و مجازی، هاست و 
 دامنه، پیام کوتاه، طراحی سایت، تولید محتوا

 ارائه دهنده خدمات خودرویی -کارزینو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پدیده کار زینو 530

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کاوش فراز کارمانیا 531
ه تامین مالی از طریق جمع سامان -کارماران

 سپاری

532 
فرانگران توسعه سالمت 

 زیست ایرانیان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

اپلیكیشن جمع آوری آنالین پسماندهای  -زیما
 خانگی و صنعتی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی معنا افزار قاصدک 533
اپلیكیشن موقعیت یاب سرویس  -قاصدک

 مدرسه

 اپلیكیشن شخصیت شناسی در کسب و کار کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایان گستر لوتوس ماندگار 534
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535 
شرکت نرم افزارهای تعاملی 

 هنر نور و حرکت
 2و  1بازی های موبایل: گشت پلیس  بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 سامانه آنالین سفارش کیک و دسر -دارنیان مجازیکسب و کارهای دیجیتال و فضای  شاهین تجارت فرداد کویر 536

 پلتفرم ارتباط اصناف -سامانه هم صنف کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایا افزار ارتباطات صدرا یزد 537

 سامانه ثبت سفارش فروشگاه ها -زیگبی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ناوک صنعت آریا 538

 تولید اپلیكیشن های واقعیت افزوده صنایع دیداری و شنیداری خانه ایده اورا 539

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی خانه رویاگران نرم افزار 540
بازی های موبایل: شادی لند، فسقلی ها در 

 مهد کودک، قطار شادی و مدرسه شادی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی داده رایانش ابری پردیس 541
Video Conference as 

Service 
 سامانه برگزاری جلسات مجازی

 ویندوز یكپارچه با نرم افزارها -وینوسافت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ابر پویان ایمن 542

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مانا افزون اوستا 543
آموزش الفبا با تكنولوژی واقعیت  -مانا کارت

 افزوده

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ند همراهطب هوشم 544
اپلیكیشن ارائه خدمات سالمت در  -خوب شو

 منزل

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده گزین تندرستی 545
سامانه جامع بدنسازی و سفارش  -سلفیت

 آنالین غذای رژیمی

546 
آینده پژوهان پیشرو دانش و 

 فن آوری سالمت
 جیتال و فضای مجازیکسب و کارهای دی

اپلیكیشن ارائه خدمات سالمت در  -سی طب
 منزل

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نیک زیست فردا 547
 اپلیكیشن موبایل نیكزی

 nikzee.comسایت آموزشی 

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی طرح و توسعه هفت هامون 548
کارت چین کاشی چین، کارت چین هامپوئیل، 

ی مزرعه لیوانی، کارت بازی ترگل کاردست
 ورگل

549 
پالستیک ایده نوین آفرین 

 یزد
 بازی مت، برج هانوی و هوش چین بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی چوبینه سازان فرتاک فیدار 550
اسباب بازی های چوبی: زی زو، هایترنسپورتر، 

 پینكو و سری ماشین های هایكار

 انواع محصوالت عروسكی بازی، اسباب بازی و سرگرمی عروسک جنگل حیوانات 551

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی مهرازان خالق پارسه 552
بازی های فكری حوزه معماری: رسیپ، پنتو، 

 کش بست و پنتوپالس

 طراحی همیار مكانیک کوشا 553
روند طراحی و توسعه خدمات طراحی صنعتی و 

 نمونه سازی

 وبسایت رتبه بندی کسب و کارها -بهترینو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده کاوان سرآمد سیستم 554

 خدمات دیجیتال مارکتینگ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رازگستران اندیشه فرتاک 555
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 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایان الكترونیک دیزین 556
 كیشن آموزش زیاناپلی -جویلینگو

 اپلیكیشن رژیم الغری

 صنایع دیداری و شنیداری زاراک پارت 557
سایت و اپلیكیشن تماشای آنالین فیلم -هاشور

 و اخبار دنیای سینما

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی شیوا پردازه مرکزی 558
)شامل نرم افزارهای  SITSبسته نرم افزاری 

 ( ( CRM )شتریمالی،فروش و ارتباط با م

 سامانه ضبط حرکت نما کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آداک ویرا ایرانیان رهجو 559

 CRMمرکز خدمات مشتریان  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ارتباط گستر نیک آرمان 560

 لگری با پرینتر سه بعدیساخت مدل های سفا صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی افزاسازان نمای سوم 561

 2و  1بازی های رایانه ای: شتاب در شهر  بازی، اسباب بازی و سرگرمی آروین تک محالت 562

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی رسانا شكوه کویر 563

بازی های رایانه ای: بازی های سبک 
قتل  1312ماجرایی: قتل در کوچه های طهران 

های شیطنت  1394در کوچه های تهران 
علیمردان خان علیمردان در مالقات با مرلین 

: 1جادوگر گربه قجری صدای فراموش شده 
: تقدیر مسیر 2مكاشفه صدای فراموش شده 

عشق: زیر صفر شیطان در پایتخت تابستان 
سیاه بازی های سبک ماجرایی سه بعدی: 

سالهای سیاه بازی های سبک شبیه ساز نبرد 
:محافظان آسمان هوایی: پرواز دوران اسكادران

بازی های سبک اکشن ماجرایی: سفیر عشق: 
روز واقعه رستم: افسانه جنگ )نبرد اساطیر( و 

 57ایران 

 خدمات حمل و نقل آنالین -بلوپیک کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ئاسایی ژیانی شین 564

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سفیران خالق و نواندیش 565
اپلیكیشن ارتباط میان مشتری و  -ررادا

 فروشگاه

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آریا سالمت آبتین 566
اپلیكیشن ارائه خدمات درمانی در  -هلسی

 محل

 سایت تهیه غذای شرکتی -کارافید کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده نگاران مكتب خوارزمی 567

 سامانه فرم های هوشمند آنی متمرکز فهام ب و کارهای دیجیتال و فضای مجازیکس آرشام سیستم فرتاک 568

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایرساپرداز پاسارگاد 569
پلتفرم بومی سازی شده  -ناپ کامرس

 فروشگاه اینترنتی

 طراحی ساختمانی آژگن برج 570
مجموعه سامانه های هوشمند محاسباتی  -ماد

 ناقصاتو پایگاه م

 فروشگاه اینترنتی مای پی شاپ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فناوران صنعت رایانه پردیس 571

 سامانه رزرو آنالین هتل -wsafar صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی گیتی سامانه نوین شرق 572
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 صنایع دیداری و شنیداری رایمون مدیا 573
ت الک، فرت تولیدات انیمیشن:سریال پش

 پلیكلیپ سه بعدی

574 
توسعه فناوری اطالعات 

 کوتک
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
 رویدادهای کارآفرینی تینوتک

 اطالع رسانی رویدادها -سایت فراخانه صنایع دیداری و شنیداری صنایع خالق رضوی 575

576 
های نوآورانه بانیان اندیشه

 آینده
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
 شتابدهنده استعداد بانا

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ارجاوند سهند 577
شماره تلفن و مرکز تماس یكپارچه –تلوبال 

 تحت وب بین المللی و سرویس های مرتبط

578 
تجارت الكترونیک فناوران 

 ایساتیس همراه پرداز
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه جامع برگزاری و شرکت در  -تورنت
 تورهای متنوع گردشگری و زیارتی

 صنایع دیداری و شنیداری اندیشه جویان آینده نگر 579

خدمات بازاریابی محتوا: طراحی اینفوگرافیک، 
تولید موشن گرافیک، تولید استاپ موشن، تولید 

 ولید تیزر تبلیغاتی، تولید محتوایانیمیشن، ت
 خالقانه

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی جلوه داران یگانه گیلدا 580
سامانه حمل و نقل هوشمند کاال  -میگ میگ

 درون شهری

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سالمت پروتئین ایرانیان 581
سایت و اپلیكیشن فروش  -مستر قصاب

 صوالت پروتئینیاینترنتی مح

 فـروشگاه اینـترنتی عرضه پوشاک -بُـرنُس طراحی ستیا تمایز یک آرمان 582

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی بوفه سبز 583
تولید و فروش آنالین نوشیدنی های طبیعی به 

 روش کلدپرس

 فروشگاه آنالین سوغات ایران -ای تحفه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی مشاهیر ایده پرداز ویرا 584

 پرونده الكترونیک پزشكی بیمار کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهندسی راشن سیستم آریا 585

 خدمات دیجیتال مارکتینگ و برندینگ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهندسین فراکارانت 586

 طراحی مكتشفان علم روز 587
دمات طراحی صنعتی و روند طراحی و توسعه خ

 نمونه سازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آزما کاال کام 588
سایت معرفی تجهیزات آزمایشگاهی  -آزما کاال

و خرید و فروش تجهیزات دست دوم 
 آزمایشگاهی

589 
مدیریت هوشمند خدمات 

 یكپارچه شفق
 اپلیكیشن شهردار من کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 سامانه جامع گردشگری -داپنو  صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی عصر اندیشه زاگرس 590

591 
تحقیق و توسعه سرمایه 

 ایرانیان ) شتسا (
 اپلیكیشن گیمیفیكیشن رفاه شهر بازی، اسباب بازی و سرگرمی
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592 
موسسه فرهنگی هنری 
 طنین آسمانی ندای وحی

 جازیکسب و کارهای دیجیتال و فضای م
فروشگاه اینترنتی عرضه قرآن  -قرآن استور

 کریم و محصوالت قرآنی

593 
ایده پردازان کسب وکار 

 فروغ دانش
 اپلیكیشن روزمزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تدبیر سیستم ایرانیان نوین 594
ETL ینرم افزار استخراج، پاالیش و بارگذار 

 اطالعات

 اپلیكیشن همقدم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آرامش آفرینان آینده 595

 سامانه جامع استعالم قیمت -فی ناب کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ویرا دانش پارسا 596

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایانه اندیشه آرا 597
ری وصنعت پورتال جامع معما -معمارلیست

 ساختمان و شناسنامه ساختمان

 طراحی مكعب سبز خالق 598
معماری و تناسب سازی فضاهای داخلی و 

خارجی ساختمان بر اساس الگوهای یادگیری یا 
 دوست دار محیط زیست

 ادیتور آنالین پرمته صنایع دیداری و شنیداری پردازش مهر تیزهوشان 599

 ب بازی و سرگرمیبازی، اسبا تبلور نسل خورشید 600
فروشگاه اینترنتی بازی، کنسول -خورشید شاپ

 بازی و لوازم جانبی

 فروشگاه اینترنتی خوار و بار -سیزون مارکت کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه خدمات دریان 601

602 
توسعه و فناوری امین 

 پردازش
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

ارائه انالین خدمات  -واپلیكیشن هزار دار
 دارویی و درمانی

 خدمات موشن گرافیک صنایع دیداری و شنیداری داده نویسان کاربرپسند رایانا 603

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی داده پردازی باتاب کیش 604
ارائه خدمات فروش اینترنتی -کیش کنسرت

بلیط کنسرت، سینما و جنگ شبانه در جزیره 
 کیش

 نرم افزار مدیریت بازاریابی شرکت های دارویی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایا افزار سایه 605

606 
طبیعت دوستان نوین کشت 

 پالیز
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سایت فروش اینترنتی محصوالت  -پالیزهم
 کشاورزی

 شبیه ساز واقعیت مجازی برج تاریخی طغرل اث فرهنگیصنایع دستی، گردشگری و میر فرجاد سپهر جهان آرا 607

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی باور سیستم آبیدر 608
ارائه دهنده خدمات خرید و  -اپلیكیشن هرزان

فروش لوازم دست دوم در استان کردستان 
 عراق

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پدیدار واقعیت مجازی 609
ای مبتنی بر واقعیت مجازی پزشكی نرم افزار ه

 و سالمت

610 
مدیریت راهبردی راشا 

 اندیشه
 سیستم کنترل مدارک مهندسی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تریتا فردوس تجارت 611
promedreport-  سامانه ارائه گزارشات

 تصویربرداری
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 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی ی نوخدمات گردشگری کوچ 612
وبسایت ارائه دهنده خدمات رزرو  -کوچی نو

 تور، هتل و پرواز

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی داده افالک پارس 613
وبسایت معرفی راهنمایان محلی برای  -تورآسو

 سفر

614 
ره نوردان دنیای مجازی 

 پارس
 نرم افزار مدیریت هوشمند کسب و کار -سنا  مجازی کسب و کارهای دیجیتال و فضای

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فناوران تالیان تک پارسیان 615
وبسایت ارائه خدمات گردشگری  -طبیب تریپ

 سالمت

616 
مهندسی سیستم فرا نشر نور 

 فروزان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

آنالین  سامانه درخواست -کارگر هوشمند
 کارگر ساختمانی

 راهنمای اطالعات جزیره کیش -نایس کیش کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آینده پرداز هوشمند 617

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فرتاک ارتباطات الهیج 618
تی توزیع و فروش اینترن -اپلیكیشن ویزیت اپ

 کاال

 ی دیجیتال و فضای مجازیکسب و کارها پندار آرا هوشمند 619
ارائه خدمات تامین  -SAYوب اپلیكیشن 

مالی جمعی برای کودکان نیازمند در قالب 
 کودک مجازی

620 
راهكارهای هوشمند و 

 یكپارچه سدرا
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه یكپارچه سیستم اطالعات مدیریت 
 (PMISپروژه )

نسانی سامانه یكپارچه مدیریت منابع ا
(HRMS) 

 ایران APIمارکت  -APIمستر  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فن آوران اطالعات ترنج 621

 سایت درج آکهی و تبلیغات -آسان چاره کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رایان گستر پارمیس 622

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی پیشرو فن افزار پارس 623

 COSMICیل:)بازی های موبا

QUEST (Alien and gems 
 فرار مرغی

 شورش در فرش
Pipo 

624 
فن آوران اطالعات و 
 ارتباطات پیشرو آساک

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
ارائه خدمات آموزش تكنولوژی بالک چین و 

 رمزارزها

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی نوین اندیشه پردازان آموالی 625
بازی بهبود یادگیری  -ورولندبازی موبایل ن

 کودکان

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده نگار معماری 626
سایت و اپلیكیشن ارائه مدل -پلیگان سیتی

 های سه بعدی و بازدید مجازی ساختمان

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی موسسه حرف آخر مهر 627
 فروش آنالین پكیج های آموزشی -حرف آخر

 دوره های تحصیلی

 فروشگاه آنالین صنایع دستی -ده بازار صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی سرزمین جاوید مارشنان 628
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 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی راهكار بعد ششم 629
سامانه پرداخت  -( FARS2Pفارستوپی )

 های خرد بین المللی

 بازی رایانه ای فاویان فنری بازی و سرگرمیبازی، اسباب  تصویرگستران نیواد 630

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی آوای کوچ عشایر 631
خدمات گردشگری و فروش صنایع دستی 

 خاص به توریست های خارجی

 بسته بندی های زیست تخریب پذیر سایر صنایع خالق و فرهنگی زیبا سالمت ماندگار 632

 پته دوزی یع دستی، گردشگری و میراث فرهنگیصنا مبل پته کارمانیا 633

634 
توسعه فناوری و دانش تغذیه 

 مهر
 اپلیكیشن کنترل و مدیریت دیابت -آیدیا  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 بازی فكر آنالین -بازی موبایل کوریدور بازی، اسباب بازی و سرگرمی فناوری و سرگرمی درفک 635

 صنایع دیداری و شنیداری دروازه روایت رویای صد 636
کتاب های کمیک علمی تخیلی بهمراه کیت 

 های علمی آموزشی

 سامانه هوشمند اعالم بار -بارمپ کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سوربن ترابر هوشمند 637

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی برگ سیستم پویا 638
پخش مجموعه نرم افزارهای  -برگ پالس

 مویرگی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی بارقه هنر اسالمی 639
تولید و فروش آنالین هدایای سبک  -ماهد

 زندگی ایرانی اسالمی

640 
خدمات بیمه ای به آفرین 

 نیک
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه عرضه آنالین انواع  -به آفرین نیک
 خش کشاورزیبیمه نامه های بازرگانی به ب

 بازار عمده فروشی اینترنتی -ایكسب کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کسب و کار کاغذ آبی 641

 ارائه خدمات طراحی پارچه طراحی نقش نگاران پندار 642

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی تحلیل گران کارآفرین ویدا 643
ر ب پلتفرم فروش و ارائه خدمات مبتنی -طكال

 نیاز حوزه صنایع دستی

 تولید و نشر کتاب و نمایش صوتی -ماه آوا صنایع دیداری و شنیداری نشر سپید ماه آوا 644

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی حامی پرداز کومش 645

اپلیكیشن ارائه محتوای قضایی و -موبو قانون
 حقوقی

اپلیكیشن آموزش تمرینات ورزشی  -کگل
 ملكرد عضالت کف لگنجهت بهبود ع

646 
پویش مخاطرات کی تدبیر 

 کام
 نرم افزار و مدل مدیریت ریسک گروه مالی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تحلیل ارتباط برنا 647
اپلیكیشن ارائه دهنده پكیج تخفیفی  -پینا

 تفریحی و خدماتی

 چاپ و نشر وتوسدایرۀ مینای آبی ل 648
ارائۀ خدمات خرید و فروش حق انتشار محتوای 

 ایرانی به توزیع کنندگان خارجی
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 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نوآوران رشد هوشمند بازار 649
خدمات بازاریابی و برندینگ استراتژی محور و 

 محصوالت زیرمجموعه آن

 پهباد کشاورزی هنگیسایر صنایع خالق و فر پرواز یاران سیرنگ 650

 کپسول مایع جنگل سایر صنایع خالق و فرهنگی سبز گستر جنگل پارسیان 651

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تک تجهیز رابین 652
سایت و اپلیكیشن خرید و  -فروشگاه جهش

 فروش تجهیزات پزشكی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی تدبیر سالمت مرهم 653
اپلیكیشن مشاوره آنالین پزشكی و  -تپزشك

 خدمات آموزشی سالمت

 سایت تخفیف گروهی -تخفیش کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پارسی مهر نامی ایرانیان 654

655 
توسعه فناوری و تجارت 

 الكترونیک آذربایجان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

ی، رفروشگاه اینترنتی لوازم هن -قلم استور
 معماری و ماکت سازی

656 
شهریاران تجارت الكترونیک 

 ایرانیان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سایت سفارش آنالین آب معدنی،  -چه گوارا
 شیر و خوراکی های خاص

657 
گروه طراحی صنعتی سامان 

 اکسیر فارس
 طراحی

طراحی صنعتی المان های شهری و تجهیزات 
 صنعتی و پزشكی

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی اوج نیلی فراز 658
 inp.01بازی های صفحه ای سری ایندو کد 

 inp.021الی 

659 
تعاونی هنرمندان کارآفرین 

 گلبهار
 تابلو با تكنیک کالژ هنرهای تجسمی و نمایشی

 تابلوهای دکوراتیو سه بعدی هنرهای تجسمی و نمایشی سبک زندگی رویایی 660

 منسوجات نساجی سنتی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی قایق روئینتعاونی وصال ش 661

662 
موسسه غیرتجاری هزاره چیا 

 مد
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
خدمات توسعه بازار و منتورینگ در حوزه مد و 

 لباس

 ای مجازیکسب و کارهای دیجیتال و فض یكتا فناور ویرا نگار 663
سایت تخصصی تایپ جهت انجام  -تایپ ایران

 پروژه های تایپی به صورت دورکاری

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ژیر سامانه خیال 664
سامانه مدیریت عملیات سوپر  -مان مارت

 مارکت اینتر

 انهارائه راهكارهای تبلیغاتی خالق صنایع دیداری و شنیداری نسل هوشمند پژواک 665

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سیمرغ سالمت طب پارسی 666
اپلیكیشن حوزه ی سالمت و طب  -سیمو

 سنتی ایرانی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی فناوری های هوشمند آزمونه 667

اپلیكیشن آموزش معانی و مفاهیم قرآن -قرآنم
 زبان 10کریم به 

آموزش -سری اپلیكیشن های قورت بده
 زبان خارجی 12کاربردی دیكشنری 
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668 
اطالعات صنایع کاوش تدبیر 

 خاورمیانه
 سامانه اطالعاتی صنایع باال دستی ایران -صبا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 طراحی و تولید بسته بندی های فاخر طراحی سنا ایده آفرین 669

670 
یک هزارو شش فرش 

دستباف رویای امین ارس 
 لفاج

 تولید فرش، ورنی وگلیم دستباف صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

 صنایع دیداری و شنیداری مبلغان یكتا نگار 671
صفحات اینتراکتیو، هولوگرافی صفحات سه 

 بعدی/ اینتراکتیو

 دسامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملكر کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی گسترش سیستم ونداد 672

 تولید و نشر محتوای ویدیویی-راش فیلم صنایع دیداری و شنیداری نمایه پردازان پندار 673

674 
پیشگامان کسب و کار ستاره 

 قرن
 پک پذیرایی میان وعده و صبحانه -مهمانو کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آلبالو هزار نشان 675
وبسایت و اپلیكیشن خرید آنالین  -کتهزار مار

 ظروف و مواد غذایی سالم

676 
کارآفرینان راه اندیشه کارا 

 توس
 سامانه هوشمند درخواست خدمات-چی کارا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 لسایت بیمه کاالی دیجیتا -24بیمه من  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی پارس رسانه ایرانیان 677

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه فناوری اطالعات نیاز 678
اپلیكیشن های آموزشی رشته های ورزشی و 

 سازهای موسیقی

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی داده پردازان مقیم کیش 679
سامانه آنالین رزرو آنالین پرواز و  -24مقیم 

 هتل های داخلی

680 
ودکان لیان اندیشه سازان ک
 پارس

 جعبه های معمایی آموزشی اسكولیپ بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی راهكار هوشمند سینا 681
بسته یكپارچه سخت افزار و اپلیكیشن  -مامانیا

 خودمراقبتی مادران باردار

682 
توسعه اطالعات و ارتباطات 

 آتی ساز
 سامانه خدمات دفاتر پیشخوان دولت ل و فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتا

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مهندسی تدکار نرم افزار 683
مدیریت پروژه های  -سامانه شهاب تدکار

 عمرانی

684 
تعاونی روستایی رویای 

 سالمت
 انواع پودر سویق گیاهان دارویی و طب سنتی

 شامپو گیاهی ن دارویی و طب سنتیگیاها اکلیل قائم الکوم شمال 685

 پودر قهوه گیاهان دارویی و طب سنتی طعم سبز ماهسان 686

 نهادهای کشاورزی با منشا گیاهی و طبیعی گیاهان دارویی و طب سنتی کیمیا سبز آور 687

 درجه 360کمپین های تبلیغاتی  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی رابین سورین آرتین 688
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 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ایده آگرین مكان یاب شهر 689
اپلیكیشن جامع مكان یابی شهر -سنه آگرین

 سنندج

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی هوش ثروت دارا آفرین 690
 بازی رومیزی کش فلو 

 باشگاه کش فلو

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی بارمان پارسه امرتات 691
 ند منظوره بانكیکارت های چ

 شبكه اعتباری
 شبكه تخفیف

 طراحی و تولید سازه های غشایی طراحی صنعتی سار خرمدشت 692

 کیت های آموزشی هوا فضا بازی، اسباب بازی و سرگرمی سورین اندیشه صبا 693

 اپلیكیشن دزلند صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی سامان گشت روناش 694

 آموزش بر بستر بالکچین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ان شریففرا باور بنی 695

 سامانه رزرو بلیط هواپیما و هتل -چمدون صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی توسعه سفرهای اورنگ 696

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی آیریا نادین ورنا 697
اپلیكیشن کتاب تعاملی، داستان  -خاله قزی

 زی و ... برای کودکانصوتی، با

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی هوشمند سازان سالمت آندیا 698
اپلیكیشن ارائه خدمات پزشكی و  -اچپن

پرستاری در محل و فروش و اجاره محصوالت 
 مرتبط

 طراحی و ساخت سازه های فضایی ساپو طراحی طراحی نو نقش پارت 699

 ب و کارهای دیجیتال و فضای مجازیکس آفرینان نوین آساارزش  700
سامانه مدیریت و برگزاری وبینار و  -ای سمینار

 رویدادهای آنالین

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی آریا تشریفات واران 701
 CIPسامانه و اپلیكیشن رزرو آنالین خدمات 

 و ترانسفر فرودگاهی

 و فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال  سالم ژن یاران مهام 702
سرویس تست غربالگری سرطان با استفاده از 

 نمونه خون

703 
تعاونی تریكو کشباف گل آرا 

 اسفراین
 پارچه بافی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

 بسته آموزش زبان ویژه کودکان SiLearn+ سایر صنایع خالق و فرهنگی موسسه نوآوران راه ابریشم 704

705 
دورهمی  طرح بازی های

 جواهری
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

 -بازی های صفحه ای و کارتی: شب مافیا 
 دوخان -اسم فامیل بازی  -آخرین ایستگاه 

 سامانه انجام امور اداری -کمک حال کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی نیک نهاد آساره 706

 فضای مجازیکسب و کارهای دیجیتال و  ویرا ارتباطات یكتا تلفن 707
اطالع رسانی وضعیت راه  -141اپلیكیشن 

 های جاده ای

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی آسیانت چهارمحال 708
نرم افزار اتوماسیون اداری، خدمات تماس از راه 

 دور
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709 
مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 یع خالقکسب و کار در صنا
 ارائه خدمات طراحی سیسستم های مدیریتی

 پكیج های آموزشی و سرگرمی اوریگامی چاپ و نشر کاغذ و تا اوریمان 710

711 
مشاورین راهبرد گستر 

 بكتاش
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه و اپلیكیشن ارائه آنالین  -دکمه جفتی
 خدمات خانگی و اداری

712 
یت فروش سا -داروباکس

آنالین محصوالت داروخانه 
 ای

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
سایت فروش آنالین محصوالت  -داروباکس

 داروخانه ای

 صنایع دیداری و شنیداری آرمان راسخ تجارت 713
 اپلیكیشن ارائه خدمات واقعیت افزوده-بلینكز

سامانه ارائه خدمات واقعیت  -آلبوم هوشمند
 یه های عكسبرداری و فیلمبرداریافزوده به آتل

 بازی آنالین هوش -شاهوش بازی، اسباب بازی و سرگرمی توسعه تكنولوژی میزبان 714

 سامانه کنترل هوشمند موتورخانه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی کهكشان رایانه الوند 715

 صنایع دیداری و شنیداری آوای اردیبهشت ایرانیان 716
ولید محتوا با رویكرد گردشگری ت -دیدگ شو

 در استان سیستان و بلوچستان

717 
تعاونی صنایع دستی شش 

هزار و پانصد و پنجاه و چهار 
 ماجان زرنج سیستان

 صنایع دستی سوزندوزی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

718 
تعاونی صنایع دستی ودوخت 
و دوز چهار هزار و نهصد و 

 لوچنوزده پریزاد دوخت ب
 صنایع دستی سوزندوزی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

719 
خانه طراحی و خالقیت 

 پریوار بلوچستان
 طراحی لباس با طراح های سوزندوزی بلوچ صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

720 
لحظه نگاران هامین 

 بلوچستان
 صنایع دیداری و شنیداری

در استان  تولید محتوا با رویكرد گردشگری
 سیستان و بلوچستان

 معماری اقلیمی طراحی کیان سازان مكعب سفید 721

 کال سنتر آموزش مكالمه زبان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی توسعه خالق رادین 722

 (Appnexپلتفرم تبلیغات اپنكس ) کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی هیالو سام سبا 723

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی ار سیمرغارتباطات سی 724

بازی استراتژی برجک های -دفاع پوالدین 
اپلیكیشن بازی کلمات پا به  -دفاعی دهكده

اپلیكیشن تقویم بارداری و اطالع رسانی  -ماه
 به زنان باردار

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سپانو داده پارس 725
از سرمپلتفرم نظرسنجی، آزمون و ف -نظربان

 آنالین

 خالق سروش سیما 726
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
خدمات مشاوره و برنامه ریزی کمپین های 

 جامع تبلیغاتی
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 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

727 
موسسه آموزشهای فنی و 
تخصصی پیشگامان ابدال 

 صنعت

ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 
 کسب و کار در صنایع خالق

 HRبوت کمپ برنامه نویسی مپصا 

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی رایموند هنر پویان 728

 Tunnelبازی های موبایل:دونامینوال، 

Dive Speed Rush ،zarp the 

word multiplayer word game ،
Tune Racer 

 بازی موبایل کلنجار بازی، اسباب بازی و سرگرمی بازی سازان قلنج 729

730 
پنج هزار و سیزده  تعاونی

تولیدی کشاورزی شهد 
 شیرین قصرشیرین

 محصوالت اندام های تكثیری گیاهان دارویی گیاهان دارویی و طب سنتی

 محصوالت فراوری شده از خرما گیاهان دارویی و طب سنتی پویا فراوران کامیاب 731

 فرآوری شده از گیاه خرفه(شامپو پرپین آالء ) گیاهان دارویی و طب سنتی پرپین اکسیر جهانی 732

 تولیدات انیمیشن کوتاه، بلند و تبلیغاتی صنایع دیداری و شنیداری سه بعد جلوه ویژه 733

734 
گروه فن آوران پارس 

 محالت
 صنایع دیداری و شنیداری

تولیدات انیمیشن:مجموعه مصاحبه شهدا با 
بند  شهید آوینی در یک باغ بهشتی، سریال

 ن کوتاه فرقهانگشتی ها، انیمیش

735 
موسسه هنری تكم فیلم 

 آریایی
 صنایع دیداری و شنیداری

تولیدات انیمیشن:ماجراجو، مجموعه غاز بال، 
 افسانه گرگران

 گارسینا پالس، لیور تارا، کلستولس تارا گیاهان دارویی و طب سنتی گنجینه سالمت تارا 736

 بازی موبایل روانشناختی کودکان -هانا بازی، اسباب بازی و سرگرمی سرو هانا پارسیان 737

 بازی تیزران بازی، اسباب بازی و سرگرمی فناوران جوان رایكا 738

 آمادگی در برابر زلزله -بازی ریشتر بازی، اسباب بازی و سرگرمی توسعه پرداز هوشمند راسپینا 739

740 
موسسه فرهنگی هنری 

 آسمان آبی دیدار
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

های ویدویی:بدو دهقان بدو، پطروس، ازیب
 جاده مرموز

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی پویا نمایان آوای ققنوس 741
، طوفان Black Helixبازی های ویدیویی:

 عقابهای آسمان

 هنرهای تجسمی و نمایشی راهین راوه ی دانش 742
سامانه آنالین سفارش گیری و فروش  -هنرآقا

 آثار هنری

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ش بینش واالگستر 743
پلتفرم آموزشی رابط بین اساتید و  -بین جو

 دانش آموزان

 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی گردش پویان آفاقپو 744
سامانه جامع گردشگری و رزرو  -بروالک

 اقامتگاه محلی

745 
پیشتازان نوآور فن آوران 

 ایرانیان
 سامانه سفارش تولید محتوای تبلیغاتی -پادمید و شنیداریصنایع دیداری 
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 نام محصول خالق حوزه فعالیت خالق نام شرکت ردیف

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی سبز کاشانه مهتاب مدرن 746
وبسایت و اپلیكیشن ارائه خدمات  -سبز کاشانه

 نظافتی

 سامانه رزرو آنالین اتاق جلسات -تایمرا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی بینا پرداز یكتا 747

748 
تجارت الكترونیک پدیده 

 پارسیان
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

سامانه و اپلیكیشن مدیریت  -پنت هاوس
 مجتمع های ساختمانی

 ارائه اطالعات آماری و گزارشات تحلیلی -ایردا کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی داده پردازان آزرم 749

750 
توسعه اتوماسیون و رباتیک 

 یوان سوشیانتسا
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

بسته رباتیک آرما، بسته رباتیک روبی، ساختنی 
 ، اسكیموها1ها 

751 
تولیدی بازرگانی شكوه فكر 

 فردا
 بازی، اسباب بازی و سرگرمی

بازی های فكر آذین:چین واچین، راز جنگل، 
 گنج آپادانا، هزارسازه

 اب بازی و سرگرمیبازی، اسب موسسه افق اندیشه موعود 752
جورچین مثلثی کتب درسی، فلش کارت 

 آموزش معارف، مارو پله و منچ فرشی

 نقشه فرش و فرش دستباف صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی رنگین ترنج پارس 753

 بازی هزار افسانه بازی، اسباب بازی و سرگرمی بشارت رندان پارسا 754

755 
راهكارهای هوشمند آرنیكا 

 یشروپ
ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه 

 کسب و کار در صنایع خالق
 ارائه خدمات توسعه کسب و کار

 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ویرا صنعت زعیم 756
پلتفرم آنالین برنامه ریزی قرار مالقات  -پلنو

 ها و مدیریت رزرو

 صنایع دیداری و شنیداری دنیای کودکان آی قصه 757
سایت و اپلیكیشن روایت قصه برای  -آی قصه

 کودکان و بزرگساالن

 بازی، اسباب بازی و سرگرمی آشیانه ققنوس ایرانیان 758

پكیج آموزشی هوش هوافضا، بسته های 
آموزشی و سرگرمی )فونیكس، گالیدر 

مقدماتی، گالیدر حرفه ای، کوادکوپر مقدماتی(، 
 MP1و  WP1 ،WP2پهپادهای 

 آبنما با طرح گلهای مسی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی ان خالق لوتوسهنر پوی 759

 رسانه فیلم تئاتر ایرانی و خارجی -نمایش نت هنرهای تجسمی و نمایشی موسسه زرین نگار نیوساد 760

 ERPسامانه  کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ناوشگران عصر پارسه 761

 اپلیكیشن سفارش آنالین غذای سنتی -اجاق کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی اجاق نوآوران صنعت غذایی 762

 صنایع دیداری و شنیداری هورخش آسمان پارسی 763
انیمیشن جبیر، بازی آخرین داستان ایزدی، 
تجاری سازی شخصیت ها و کاراکتر های 

 انیمیشن های تولیدی

 دیجیتال و فضای مجازیکسب و کارهای  کسب و کار نوین فرابین 764
سامانه مدیریت و توسعه فروش  -پی میشه

محصوالت در شبكه های اجتماعی، بازی 
 آنالین گروهی اسم فامیل
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765 
شریف نوین نگاه بین الملل 

 پارسیان
 طراحی، ساخت و اجرای سازه های نوآورانه طراحی

 جامع واقعیت افزوده پلتفرم-راوینو صنایع دیداری و شنیداری روایتگران دنیای نو 766

767 
فنی مهندسی همیاران رایان 

 افزار پارس
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

 اپلیكیشن رژیم آنالین کلینیک -دکتر زیتون
اپلیكیشن ارائه دهنده محتوای پزشكی،  -من

 اپلیكیشن جامع محرم -فانوس

 زیکسب و کارهای دیجیتال و فضای مجا آوای کاال رسان امین 768
فروشگاه انالین محصوالت  -آنالین ماهی

 دریایی تازه

769 
موسسه انتشاراتی مرآت 

 دانش پژوه
 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

طراحی آموزشی در مدرسه، بسته توسعه سواد 
خواندن، سامانه مدیریت آموزش مدارس 

 یادگیرنده
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 های صنعتی: لیست شهرک5شماره پیوست 
 

 یصنعت یهاشهرک لیست – 32جدول شماره 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 1شهرک صنعتی اردبیل  اردبیل 1

 2شهرک صنعتی اردبیل  اردبیل 2

 شهرک صنعتی پارس آباد اردبیل 3

 شهرک صنعتی تخصصی آب اردبیل 4

 شهرک صنعتی خلخال اردبیل 5

 شهرک صنعتی کوثر اردبیل 6

 ی گرمیشهرک صنعت اردبیل 7

 شهرک صنعتی مشگین شهر اردبیل 8

 ناحیه صنعتی پارس آباد اردبیل 9

 ناحیه صنعتی روح کندی اردبیل 10

 ناحیه صنعتی شكرآب اردبیل 11

 ناحیه صنعتی نوجه ده اردبیل 12

 ناحیه صنعتی نیر اردبیل 13

 شهرک صنعتی اردستان اصفهان 14

 شهرک صنعتی اسفرجان اصفهان 15

 شهرک صنعتی اسفیدواجان هاناصف 16

 شهرک صنعتی اشترجان اصفهان 17

 شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان اصفهان 18

 شهرک صنعتی اوره نطنز اصفهان 19

 شهرک صنعتی آران وبیدگل اصفهان 20

 شهرک صنعتی بزرگ اصفهان اصفهان 21

 شهرک صنعتی پوده اصفهان 22

 شهرک صنعتی تودشک اصفهان 23

 شهرک صنعتی تیران و کرون اناصفه 24

 شهرک صنعتی جی اصفهان 25

 شهرک صنعتی چادگان اصفهان 26

 شهرک صنعتی خمینی شهر اصفهان 27

 شهرک صنعتی خوانسار اصفهان 28

 شهرک صنعتی دهاقان اصفهان 29

 شهرک صنعتی دهق اصفهان 30

 شهرک صنعتی رامشه اصفهان 31
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 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شانشهرک صنعتی راوند کا اصفهان 32

 شهرک صنعتی رنگسازان اصفهان 33

 شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا اصفهان 34

 شهرک صنعتی سپید دشت اصفهان 35

 شهرک صنعتی سگزی اصفهان 36

 شهرک صنعتی سمیرم اصفهان 37

 شهرک صنعتی سه راهه مبارکه اصفهان 38

 شهرک صنعتی شجاع آباد نطنز اصفهان 39

 ویجهشهرک صنعتی عل اصفهان 40

 شهرک صنعتی فریدونشهر اصفهان 41

 شهرک صنعتی فناوری اطالعات اصفهان 42

 شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان 43

 شهرک صنعتی گلپایگان اصفهان 44

 شهرک صنعتی محمدآباد مرغ اصفهان 45

 شهرک صنعتی منتظریه اصفهان 46

 شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان 47

 ائینشهرک صنعتی ن اصفهان 48

 1شهرک صنعتی نجف آباد اصفهان 49

 2شهرک صنعتی نجف آباد اصفهان 50

 شهرک صنعتی ورزنه اصفهان 51

 شهرک صنعتی وزوان میمه اصفهان 52

 شهرک صنعتی هرند اصفهان 53

 ناحیه صنعتی اژیه اصفهان 54

 ناحیه صنعتی باغبهادران اصفهان 55

 ناحیه صنعتی برزک اصفهان 56

 ناحیه صنعتی بهارستان )درم کاشان( ناصفها 57

 ناحیه صنعتی جمبزه اصفهان 58

 ناحیه صنعتی خور اصفهان 59

 شهرک صنعتی داشكسن اصفهان 60

 ناحیه صنعتی دهسرخ اصفهان 61

 ناحیه صنعتی زواره اردستان اصفهان 62

 ناحیه صنعتی سرآسیاب اصفهان 63

 ناحیه صنعتی سروشبادران اصفهان 64

 ناحیه صنعتی سعیدآباد صفهانا 65

 ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر اصفهان 66
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 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ناحیه صنعتی قمصر اصفهان 67

 ناحیه صنعتی کمشچه اصفهان 68

 ناحیه صنعتی محمدآبادجرقویه اصفهان 69

 ناحیه صنعتی مهاباد اصفهان 70

 ناحیه صنعتی ورپشت اصفهان 71

 دناحیه صنعتی وزیرآبا اصفهان 72

 ناحیه صنعتی هست اصفهان 73

 ناحیه صنعتی هسنیجه اصفهان 74

 ناحیه صنعتی همت آباد اصفهان 75

 شهرک صنعتی اشتهارد البرز 76

 شهرک صنعتی نظرآباد البرز 77

 شهرک صنعتی کوثر البرز 78

 شهرک صنعتی ایالم ایالم 79

 شهرک صنعتی ایوان ایالم 80

 نشهرک صنعتی آبدانا ایالم 81

 شهرک صنعتی دره شهر ایالم 82

 شهرک صنعتی دهلران ایالم 83

 شهرک صنعتی سرابله ایالم 84

 شهرک صنعتی مهران ایالم 85

 ناحیه صنعتی سیروان ایالم 86

 ناحیه صنعتی شباب ایالم 87

 ناحیه صنعتی هلیالن ایالم 88

 شهرک صنعتی اهر آذربایجان شرقی 89

 صنعتی بستان آباد شهرک آذربایجان شرقی 90

 2شهرک صنعتی بستان آباد  آذربایجان شرقی 91

 شهرک صنعتی بعثت آذربایجان شرقی 92

 شهرک صنعتی بناب آذربایجان شرقی 93

 شهرک صنعتی بیلوردی )هریس( آذربایجان شرقی 94

 شهید رجایی - 1شهرک صنعتی تبریز  آذربایجان شرقی 95

 شهید سلیمی - 2تبریز  شهرک صنعتی آذربایجان شرقی 96

 سعیدآباد - 3شهرک صنعتی تبریز  آذربایجان شرقی 97

 سهند - 4شهرک صنعتی تبریز  آذربایجان شرقی 98

 س.گ.خارجی - 5شهرک صنعتی تبریز  آذربایجان شرقی 99

 شهرک صنعتی جلفا)هادی شهر( آذربایجان شرقی 100

 شهرک صنعتی سراب آذربایجان شرقی 101
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 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی سرامیكی مرند بایجان شرقیآذر 102

 شهرک صنعتی شبستر آذربایجان شرقی 103

 شهرک صنعتی صنایع ساختمانی تبریز آذربایجان شرقی 104

 شهرک صنعتی عجبشیر آذربایجان شرقی 105

 شهرک صنعتی فن آوری قطعات خودرو آذربایجان شرقی 106

 شهرک صنعتی کاغذکنان آذربایجان شرقی 107

 شهرک صنعتی مراغه آذربایجان شرقی 108

 شهرک صنعتی مرند آذربایجان شرقی 109

 شهرک صنعتی ملكان آذربایجان شرقی 110

 1شهرک صنعتی میانه  آذربایجان شرقی 111

 شهرک صنعتی ورزقان آذربایجان شرقی 112

 شهرک صنعتی هشترود آذربایجان شرقی 113

 خوالناحیه صنعتی آ آذربایجان شرقی 114

 ناحیه صنعتی اسپران تبریز آذربایجان شرقی 115

 ناحیه صنعتی اسماعیل آباد ملكان آذربایجان شرقی 116

 ناحیه صنعتی ترک میانه آذربایجان شرقی 117

 ناحیه صنعتی تیكمه داش آذربایجان شرقی 118

 ناحیه صنعتی چهرگان شبستر آذربایجان شرقی 119

 صنعتی خضرلو عجب شیرناحیه  آذربایجان شرقی 120

 ناحیه صنعتی خوشه مهر بناب آذربایجان شرقی 121

 ناحیه صنعتی دوزدوزان سراب آذربایجان شرقی 122

 ناحیه صنعتی زرنق هریس آذربایجان شرقی 123

 ناحیه صنعتی شورگل بناب آذربایجان شرقی 124

 ناحیه صنعتی فجر هشترود آذربایجان شرقی 125

 ناحیه صنعتی کرنگاه اهر رقیآذربایجان ش 126

 ناحیه صنعتی کوزه کنان شبستر آذربایجان شرقی 127

 ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر آذربایجان شرقی 128

 شهرک صنعتی ارومیه دو آذربایجان غربی 129

 شهرک صنعتی ارومیه سه آذربایجان غربی 130

 شهرک صنعتی ارومیه یک آذربایجان غربی 131

 شهرک صنعتی اشنویه ن غربیآذربایجا 132

 شهرک صنعتی بوکان آذربایجان غربی 133

 شهرک صنعتی پیرانشهر آذربایجان غربی 134

 شهرک صنعتی تكاب آذربایجان غربی 135

 شهرک صنعتی خوی آذربایجان غربی 136

۹۱۳



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی سردشت آذربایجان غربی 137

 شهرک صنعتی سلماس آذربایجان غربی 138

 شهرک صنعتی شاهیندژ ایجان غربیآذرب 139

 شهرک صنعتی شوط آذربایجان غربی 140

 شهرک صنعتی ماکو آذربایجان غربی 141

 شهرک صنعتی مهاباد آذربایجان غربی 142

 شهرک صنعتی میاندوآب آذربایجان غربی 143

 شهرک صنعتی نقده آذربایجان غربی 144

 ناحیه صنعتی ایواوغلی آذربایجان غربی 145

 ناحیه صنعتی راهدانه آذربایجان غربی 146

 ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین آذربایجان غربی 147

 ناحیه صنعتی کریم آباد آذربایجان غربی 148

 شهرک صنعتی برازجان بوشهر 149

 شهرک صنعتی بندر ریگ بوشهر 150

 1شهرک صنعتی بوشهر بوشهر 151

 2شهرک صنعتی بوشهر بوشهر 152

 شهرک صنعتی خورموج هربوش 153

 شهرک صنعتی دلوار بوشهر 154

 شهرک صنعتی دیر بوشهر 155

 شهرک صنعتی دیلم بوشهر 156

 شهرک صنعتی کنگان بوشهر 157

 ناحیه صنعتی بنک بوشهر 158

 ناحیه صنعتی بنه گز بوشهر 159

 ناحیه صنعتی بویرات بوشهر 160

 ناحیه صنعتی چغادک بوشهر 161

 ناحیه صنعتی دریائی بوشهر بوشهر 162

 ناحیه صنعتی دشتی بوشهر 163

 ناحیه صنعتی گزبلند بوشهر 164

 ناحیه صنعتی لمبدان بوشهر 165

 شهرک صنعتی پایتخت تهران 166

 شهرک صنعتی پرند تهران 167

 شهرک صنعتی پیشوا تهران 168

 شهرک صنعتی چرمشهر تهران 169

 شهرک صنعتی خاوران تهران 170

 شهرک صنعتی خوارزمی تهران 171

۹۱۴



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 2شهرک صنعتی دماوند تهران 172

 شهرک صنعتی ساالریه تهران 173

 شهرک صنعتی شمس آباد تهران 174

 شهرک صنعتی عباس آباد تهران 175

 شهرک صنعتی فیروزکوه تهران 176

 شهرک صنعتی قرچک تهران 177

 شهرک صنعتی نصیرآباد تهران 178

 یه صنعتی آیینه ورزانناح تهران 179

 ناحیه صنعتی بیجین ری تهران 180

 ناحیه صنعتی دهک تهران 181

 شهرک صنعتی بروجن چهارمحال و بختیاری 182

 شهرک صنعتی بلداجی چهارمحال و بختیاری 183

 شهرک صنعتی بن چهارمحال و بختیاری 184

 شهرک صنعتی تشنیز چهارمحال و بختیاری 185

 شهرک صنعتی جونقان و بختیاریچهارمحال  186

 شهرک صنعتی دستگرد چهارمحال و بختیاری 187

 (1شهرک صنعتی سامان ) چهارمحال و بختیاری 188

 (2شهرک صنعتی سامان) چهارمحال و بختیاری 189

 شهرک صنعتی سفیددشت چهارمحال و بختیاری 190

 شهرک صنعتی شهرکرد چهارمحال و بختیاری 191

 شهرک صنعتی فرادنبه ل و بختیاریچهارمحا 192

 شهرک صنعتی فرخشهر چهارمحال و بختیاری 193

 شهرک صنعتی کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 194

 شهرک صنعتی لردگان چهارمحال و بختیاری 195

 شهرک صنعتی هفشجان چهارمحال و بختیاری 196

 ناحیه صنعتی دشت زرین چهارمحال و بختیاری 197

 ناحیه صنعتی شوراب ل و بختیاریچهارمحا 198

 ناحیه صنعتی گندمان چهارمحال و بختیاری 199

 ناحیه صنعتی لردگان چهارمحال و بختیاری 200

 ناحیه صنعتی وردنجان چهارمحال و بختیاری 201

 شهرک صنعتی بیرجند خراسان جنوبی 202

 )شهید رحمانی خوسف( 2شهرک صنعتی بیرجند خراسان جنوبی 203

 شهرک صنعتی سنگ سربیشه خراسان جنوبی 204

 شهرک صنعتی طبس خراسان جنوبی 205

 شهرک صنعتی فردوس خراسان جنوبی 206

۹۱۵



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی قاین خراسان جنوبی 207

 شهرک صنعتی نهبندان خراسان جنوبی 208

 ناحیه صنعتی بشرویه خراسان جنوبی 209

 وهناحیه صنعتی حاجی آباد زیرک خراسان جنوبی 210

 ناحیه صنعتی خضری)شهید کاوه( خراسان جنوبی 211

 ناحیه صنعتی خوسف خراسان جنوبی 212

 1ناحیه صنعتی سرایان  خراسان جنوبی 213

 ناحیه صنعتی سربیشه خراسان جنوبی 214

 ناحیه صنعتی مود خراسان جنوبی 215

 شهرک صنعتی بجستان خراسان رضوی 216

 بینالود شهرک صنعتی خراسان رضوی 217

 شهرک صنعتی تایباد خراسان رضوی 218

 شهرک صنعتی تربت جام خراسان رضوی 219

 1شهرک صنعتی تربت حیدریه  خراسان رضوی 220

 2شهرک صنعتی تربت حیدریه  خراسان رضوی 221

 شهرک صنعتی جوین خراسان رضوی 222

 شهرک صنعتی چرمشهر قزقان خراسان رضوی 223

 شهرک صنعتی چناران خراسان رضوی 224

 شهرک صنعتی خیام )نیشابور( خراسان رضوی 225

 شهرک صنعتی درگز خراسان رضوی 226

 1شهرک صنعتی سبزوار  خراسان رضوی 227

 2شهرک صنعتی سبزوار  خراسان رضوی 228

 شهرک صنعتی سنگ بست مشهد)کاویان( خراسان رضوی 229

 شهرک صنعتی عطار خراسان رضوی 230

 شهرک صنعتی فریمان راسان رضویخ 231

 1شهرک صنعتی قوچان  خراسان رضوی 232

 2شهرک صنعتی قوچان  خراسان رضوی 233

 )بردسكن ( 1شهرک صنعتی کاشمر  خراسان رضوی 234

 2شهرک صنعتی کاشمر  خراسان رضوی 235

 شهرک صنعتی گناباد خراسان رضوی 236

 (4و فناوریهای برتر )مشهد شهرک صنعتی ماشین سازی خراسان رضوی 237

 شهرک صنعتی مشهد )طوس( خراسان رضوی 238

 شهرک صنعتی مشهد کالت گازرگاه خراسان رضوی 239

 شهرک فناوری صنایع غذایی خراسان رضوی 240

 ناحیه صنعتی باخرز خراسان رضوی 241

۹۱۶



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ناحیه صنعتی جغتای خراسان رضوی 242

 ناحیه صنعتی خرگرد خراسان رضوی 243

 ناحیه صنعتی خوشاب خراسان رضوی 244

 ناحیه صنعتی رشتخوار خراسان رضوی 245

 ناحیه صنعتی زاوین خراسان رضوی 246

 ناحیه صنعتی شهید رضوی )رباط سنگ( خراسان رضوی 247

 ناحیه صنعتی کاخک خراسان رضوی 248

 ناحیه صنعتی کمال الملک )کمال آباد( خراسان رضوی 249

 ناحیه صنعتی کوثر )بیمرغ( رضویخراسان  250

 ناحیه صنعتی مه والت خراسان رضوی 251

 ناحیه صنعتی میان جلگه خراسان رضوی 252

 ناحیه صنعتی نصرآباد خراسان رضوی 253

 شهرک صنعتی کارگاهی بجنورد خراسان شمالی 254

 شهرک صنعتی اسفراین خراسان شمالی 255

 وردشهرک صنعتی بجن خراسان شمالی 256

 شهرک صنعتی بیدک خراسان شمالی 257

 شهرک صنعتی جاجرم خراسان شمالی 258

 بجنورد 3شهرک صنعتی شماره  خراسان شمالی 259

 شهرک صنعتی شیروان خراسان شمالی 260

 شهرک صنعتی فاروج خراسان شمالی 261

 شهرک صنعتی مانه و سملقان خراسان شمالی 262

 یژه اقتصادی بجنوردمنطقه و خراسان شمالی 263

 ناحیه صنعتی امیرآباد خراسان شمالی 264

 ناحیه صنعتی شهید محمدزاده خراسان شمالی 265

 ناحیه صنعتی عباس آباد خراسان شمالی 266

 ناحیه صنعتی مهمانک خراسان شمالی 267

 شهرک صنعتی امیدیه خوزستان 268

 1شهرک صنعتی اندیمشک  خوزستان 269

 2شهرک صنعتی اندیمشک  خوزستان 270

 1شهرک صنعتی اهواز  خوزستان 271

 2شهرک صنعتی اهواز  خوزستان 272

 3شهرک صنعتی اهواز  خوزستان 273

 4شهرک صنعتی اهواز  خوزستان 274

 5شهرک صنعتی اهواز  خوزستان 275

 شهرک صنعتی ایذه خوزستان 276

۹۱۷



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 1شهرک صنعتی آبادان  خوزستان 277

 2شهرک صنعتی آبادان  خوزستان 278

 شهرک صنعتی آغاجاری خوزستان 279

 شهرک صنعتی باغملک خوزستان 280

 شهرک صنعتی بندر امام خمینی )ره( خوزستان 281

 شهرک صنعتی بندر ماهشهر خوزستان 282

 شهرک صنعتی بهبهان خوزستان 283

 شهرک صنعتی خرمشهر خوزستان 284

 1 شهرک صنعتی دزفول خوزستان 285

 2شهرک صنعتی دزفول  خوزستان 286

 3شهرک صنعتی دزفول  خوزستان 287

 4شهرک صنعتی دزفول  خوزستان 288

 شهرک صنعتی رامهرمز خوزستان 289

 شهرک صنعتی سوسنگرد خوزستان 290

 شهرک صنعتی شادگان خوزستان 291

 شهرک صنعتی شوش خوزستان 292

 1شهرک صنعتی شوشتر  خوزستان 293

 2شهرک صنعتی شوشتر  خوزستان 294

 1شهرک صنعتی مسجد سلیمان  خوزستان 295

 2شهرک صنعتی مسجدسلیمان  خوزستان 296

 شهرک صنعتی هندیجان خوزستان 297

 ناحیه صنعتی جنت مكان گتوند خوزستان 298

 ناحیه صنعتی چاه سالم امیدیه خوزستان 299

 کناحیه صنعتی دوکوهه اندیمش خوزستان 300

 ناحیه صنعتی سردشت دزفول خوزستان 301

 ناحیه صنعتی شاوور خوزستان 302

 بهمن( 22ناحیه صنعتی شلنگ آباد ) خوزستان 303

 ناحیه صنعتی شهدا آبادان خوزستان 304

 ناحیه صنعتی طالقانی رامهرمز خوزستان 305

 ناحیه صنعتی مرعی دشت آزادگان خوزستان 306

 عتی منگشت باغملکناحیه صن خوزستان 307

 ناحیه صنعتی هفتگل خوزستان 308

 )افق(3شهرک صنعتی ابهر  زنجان 309

 1شهرک صنعتی ابهر زنجان 310

 )شریف(2شهرک صنعتی ابهر زنجان 311

۹۱۸



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی انگوران زنجان 312

 شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر)روی( زنجان 313

 شهرک صنعتی خدابنده زنجان 314

 شهرک صنعتی خرمدره زنجان 315

 )نوآوران(2شهرک صنعتی زنجان  زنجان 316

 )کهناب(3شهرک صنعتی زنجان  زنجان 317

 شهرک صنعتی زنجان یک )اشراق( زنجان 318

 شهرک صنعتی طارم زنجان 319

 شهرک صنعتی ماهنشان زنجان 320

 ناحیه صنعتی ایجرود زنجان 321

 ناحیه صنعتی طارم زنجان 322

 شهرک صنعتی ایوانكی انسمن 323

 شهرک صنعتی آرادان سمنان 324

 شهرک صنعتی دامغان سمنان 325

 شهرک صنعتی سرخه سمنان 326

 شهرک صنعتی سمنان سمنان 327

 شهرک صنعتی شاهرود سمنان 328

 شهرک صنعتی شهمیرزاد سمنان 329

 شهرک صنعتی گرمسار سمنان 330

 شهرک صنعتی مهدیشهر سمنان 331

 ناحیه صنعتی ابرسج سمنان 332

 ناحیه صنعتی بیارجمند سمنان 333

 ناحیه صنعتی صید آباد سمنان 334

 ناحیه صنعتی فوالد محله سمنان 335

 ناحیه صنعتی السجرد سمنان 336

 ناحیه صنعتی یاتری سمنان 337

 شهرک صنعتی ایرانشهر سیستان و بلوچستان 338

 نعتی ایرانشهر کارگاهیشهرک ص سیستان و بلوچستان 339

 (2شهرک صنعتی چابهار) سیستان و بلوچستان 340

 شهرک صنعتی خاش سیستان و بلوچستان 341

 شهرک صنعتی زابل )محمدآباد( سیستان و بلوچستان 342

 شهرک صنعتی زاهدان سیستان و بلوچستان 343

 1شهرک صنعتی زاهدان  سیستان و بلوچستان 344

 )کارگاهی(2شهرک صنعتی زاهدان  ستانسیستان و بلوچ 345

 شهرک صنعتی سراوان سیستان و بلوچستان 346

۹۱۹



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی سرباز سیستان و بلوچستان 347

 شهرک صنعتی کنارک سیستان و بلوچستان 348

 شهرک صنعتی نیكشهر سیستان و بلوچستان 349

 ناحیه صنعتی ادیمی سیستان و بلوچستان 350

 ناحیه صنعتی بریس تانسیستان و بلوچس 351

 ناحیه صنعتی پسابندر سیستان و بلوچستان 352

 ناحیه صنعتی دلگان سیستان و بلوچستان 353

 ناحیه صنعتی زابلی سیستان و بلوچستان 354

 ناحیه صنعتی زهک سیستان و بلوچستان 355

 ناحیه صنعتی سوران سیستان و بلوچستان 356

 نعتی میانكنگیناحیه ص سیستان و بلوچستان 357

 ناحیه صنعتی نگور سیستان و بلوچستان 358

 شهرک صنعتی ارسنجان فارس 359

 شهرک صنعتی استهبان فارس 360

 1شهرک صنعتی اقلید  فارس 361

 شهرک صنعتی اوز فارس 362

 شهرک صنعتی آب باریک فارس 363

 شهرک صنعتی آباده فارس 364

 شهرک صنعتی آباده طشک فارس 365

 شهرک صنعتی بزرگ شیراز )جرسقان( فارس 366

 )تنگ حنا(2شهرک صنعتی نی ریز فارس 367

 شهرک صنعتی جهرم فارس 368

 شهرک صنعتی خرم بید فارس 369

 شهرک صنعتی داراب فارس 370

 شهرک صنعتی دریمه فارس 371

 شهرک صنعتی سپیدان فارس 372

 شهرک صنعتی سروستان فارس 373

 2ک صنعتی سروستانشهر فارس 374

 شهرک صنعتی سعادت شهر فارس 375

 شهرک صنعتی سعادت شهر فارس 376

 شهرک صنعتی سنگ نی ریز فارس 377

 شهرک صنعتی فسا فارس 378

 ) میمند (1شهرک صنعتی فیروزآباد فارس 379

 )روزبدان(2شهرک صنعتی فیروزآباد فارس 380

 شهرک صنعتی قیر و کارزین فارس 381

۹۲۰



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی کازرون فارس 382

 شهرک صنعتی گراش فارس 383

 شهرک صنعتی الر فارس 384

 شهرک صنعتی المرد فارس 385

 شهرک صنعتی مرودشت فارس 386

 شهرک صنعتی ملوسجان فارس 387

 شهرک صنعتی مهر فارس 388

 شهرک صنعتی نورآباد فارس 389

 )تنگ حنا(2شهرک صنعتی نی ریز فارس 390

 ناحیه صنعتی انجیره مرودشت فارس 391

 ناحیه صنعتی بوانات فارس 392

 ناحیه صنعتی بیضاء فارس 393

 ناحیه صنعتی تیمارجان اقلید فارس 394

 ناحیه صنعتی چنار شاهیجان فارس 395

 ناحیه صنعتی حاجی آباد زرین دشت فارس 396

 ناحیه صنعتی حسن لری و پشت سنگر فارس 397

 ه صنعتی خنجشتناحی فارس 398

 ناحیه صنعتی ده فاضل نی ریز فارس 399

 ناحیه صنعتی شهید جاویدی سپیدان فارس 400

 ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون فارس 401

 ناحیه صنعتی کوثر جهرم فارس 402

 ناحیه صنعتی نیرایی المرد فارس 403

 شهرک صنعتی آبیک قزوین 404

 شهرک صنعتی آراسنج قزوین 405

 شهرک صنعتی حكیمیه قزوین 406

 شهرک صنعتی حیدریه قزوین 407

 شهرک صنعتی خرمدشت قزوین 408

 شهرک صنعتی کاسپین قزوین 409

 شهرک صنعتی لیا قزوین 410

 ناحیه صنعتی اسفرورین قزوین 411

 ناحیه صنعتی آوج قزوین 412

 ناحیه صنعتی دانسفهان قزوین 413

 و نشر شهرک صنعتی چاپ قم 414

 شهرک صنعتی سلفچگان قم 415

 شهرک صنعتی شكوهیه قم 416

۹۲۱



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی قنوات قم 417

 شهرک صنعتی محمودآباد قم 418

 ناحیه صنعتی خورآباد قم 419

 ناحیه صنعتی دستجرد قم 420

 ناحیه صنعتی سیرو قم 421

 ناحیه صنعتی طغرود قم 422

 شهرک صنعتی بانه کردستان 423

 شهرک صنعتی بیجار دستانکر 424

 شهرک صنعتی دیواندره کردستان 425

 شهرک صنعتی سقز کردستان 426

 1شهرک صنعتی سنندج  کردستان 427

 2شهرک صنعتی سنندج  کردستان 428

 3شهرک صنعتی سنندج  کردستان 429

 شهرک صنعتی قروه کردستان 430

 )شهرک صنعتی سنگ( 2شهرک صنعتی قروه  کردستان 431

 شهرک صنعتی کامیاران کردستان 432

 شهرک صنعتی مریوان کردستان 433

 ناحیه صنعتی صاحب کردستان 434

 شهرک صنعتی انار کرمان 435

 شهرک صنعتی بافت کرمان 436

 شهرک صنعتی بردسیر کرمان 437

 شهرک صنعتی بم کرمان 438

 1شهرک صنعتی جیرفت کرمان 439

 2رفتشهرک صنعتی جی کرمان 440

 شهرک صنعتی راور کرمان 441

 1شهرک صنعتی رفسنجان کرمان 442

 2شهرک صنعتی رفسنجان کرمان 443

 1شهرک صنعتی زرند کرمان 444

 1شهرک صنعتی سیرجان کرمان 445

 2شهرک صنعتی سیرجان کرمان 446

 شهرک صنعتی شهربابک کرمان 447

 1شهرک صنعتی کرمان کرمان 448

 2صنعتی کرمان شهرک کرمان 449

 3شهرک صنعتی کرمان کرمان 450

 شهرک صنعتی کهنوج کرمان 451

۹۲۲



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی منوجان کرمان 452

 ناحیه صنعتی اختیار آباد کرمان 453

 ناحیه صنعتی بلورد کرمان 454

 ناحیه صنعتی بهشت وحدت کرمان 455

 ناحیه صنعتی پاریز کرمان 456

 ناحیه صنعتی راین کرمان 457

 ناحیه صنعتی رستم آباد کرمان 458

 ناحیه صنعتی رودبارجنوب کرمان 459

 ناحیه صنعتی زیدآباد کرمان 460

 ناحیه صنعتی سعدی کرمان 461

 ناحیه صنعتی عنبرآباد کرمان 462

 ناحیه صنعتی فردوس کرمان 463

 ناحیه صنعتی فهرج کرمان 464

 ناحیه صنعتی قریه العرب کرمان 465

 ناحیه صنعتی قلعه گنج نکرما 466

 ناحیه صنعتی کوهبنان کرمان 467

 ناحیه صنعتی ماهان کرمان 468

 شهرک صنعتی اسالم آباد غرب کرمانشاه 469

 شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه 470

 شهرک صنعتی پاوه کرمانشاه 471

 شهرک صنعتی روانسر کرمانشاه 472

 شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه 473

 شهرک صنعتی سرپل ذهاب انشاهکرم 474

 شهرک صنعتی سنقر کرمانشاه 475

 شهرک صنعتی صحنه کرمانشاه 476

 شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه 477

 شهرک صنعتی قصر شیرین کرمانشاه 478

 شهرک صنعتی کنگاور کرمانشاه 479

 شهرک صنعتی گیالنغرب کرمانشاه 480

 ینشهرک صنعتی مرزی قصرشیر کرمانشاه 481

 شهرک صنعتی هرسین کرمانشاه 482

 ناحیه صنعتی آب باریک کرمانشاه 483

 ناحیه صنعتی داالهو کرمانشاه 484

 ناحیه صنعتی گورسفید کرمانشاه 485

 شهرک صنعتی دهدشت کهگیلویه و بویر احمد 486

۹۲۳



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی گچساران کهگیلویه و بویر احمد 487

 نعتی لیكکشهرک ص کهگیلویه و بویر احمد 488

 1شهرک صنعتی یاسوج  کهگیلویه و بویر احمد 489

 2شهرک صنعتی یاسوج  کهگیلویه و بویر احمد 490

 3شهرک صنعتی یاسوج  کهگیلویه و بویر احمد 491

 4شهرک صنعتی یاسوج  کهگیلویه و بویر احمد 492

 ناحیه صنعتی دلی بجک کهگیلویه و بویر احمد 493

 ناحیه صنعتی ناصرآباد احمد کهگیلویه و بویر 494

 شهرک صنعتی آزادشهر گلستان 495

 شهرک صنعتی آق قال گلستان 496

 شهرک صنعتی بندرترکمن گلستان 497

 شهرک صنعتی بندرگز گلستان 498

 شهرک صنعتی رامیان گلستان 499

 شهرک صنعتی علی آباد گلستان 500

 شهرک صنعتی کردکوی گلستان 501

 1هرک صنعتی گرگانش گلستان 502

 2شهرک صنعتی گرگان گلستان 503

 3شهرک صنعتی گرگان گلستان 504

 شهرک صنعتی گنبد گلستان 505

 شهرک صنعتی مراوه تپه گلستان 506

 شهرک صنعتی مینودشت گلستان 507

 ناحیه صنعتی امام خمینی گلستان 508

 ناحیه صنعتی آقچلی گلستان 509

 ی بناورناحیه صنعت گلستان 510

 ناحیه صنعتی دهنه گلستان 511

 ناحیه صنعتی فاضل آباد گلستان 512

 ناحیه صنعتی کالله گلستان 513

 ناحیه صنعتی گزغربی گلستان 514

 ناحیه صنعتی گمیشان گلستان 515

 ناحیه صنعتی گوزن فارس گلستان 516

 ناحیه صنعتی هزارجریبی گلستان 517

 انه اشرفیهشهرک صنعتی آست گیالن 518

 شهرک صنعتی انزلی گیالن 519

 شهرک صنعتی آستارا گیالن 520

 2شهرک صنعتی آستانه اشرفیه  گیالن 521

۹۲۴



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی دریاسر لنگرود گیالن 522

 شهرک صنعتی رشت )سفیدرود( گیالن 523

 شهرک صنعتی رودسر گیالن 524

 شهرک صنعتی سیاهكل گیالن 525

 شفت شهرک صنعتی گیالن 526

 شهرک صنعتی صومعه سرا گیالن 527

 )کارگاهی(2شهرک صنعتی صومعه سرا  گیالن 528

 شهرک صنعتی فومن گیالن 529

 شهرک صنعتی کشلی خطبه سرا)تالش( گیالن 530

 شهرک صنعتی الهیجان گیالن 531

 شهرک صنعتی لنگرود )نالكیاشر( گیالن 532

 شهرک صنعتی لوشان گیالن 533

 شهرک صنعتی ماسال نگیال 534

 ناحیه صنعتی آسیابسران گیالن 535

 ناحیه صنعتی پرکاپشت گیالن 536

 57ناحیه صنعتی خاله سرا گیالن 537

 ناحیه صنعتی خرشک گیالن 538

 انزلی(2ناحیه صنعتی خمیران )شماره  گیالن 539

 ناحیه صنعتی رشت گیالن 540

 ناحیه صنعتی سكام گیالن 541

 ناحیه صنعتی کوچیچال گیالن 542

 ناحیه صنعتی لگموج املش گیالن 543

 ناحیه صنعتی لیل گیالن 544

 شهرک سنگ الیگودرز لرستان 545

 شهرک صنعتی الشتر لرستان 546

 شهرک صنعتی الیگودرز لرستان 547

 1شهرک صنعتی بروجرد لرستان 548

 1شهرک صنعتی خرم آباد لرستان 549

 2تی خرم آبادشهرک صنع لرستان 550

 1شهرک صنعتی دورود لرستان 551

 منطقه ویژه اقتصادی لرستان لرستان 552

 ناحیه صنعتی پل هرو )سیاهگوشی( لرستان 553

 ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت لرستان 554

 ناحیه صنعتی علی میرزایی نورآباد لرستان 555

 ناحیه صنعتی مرزیان ازنا لرستان 556

۹۲۵



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ناحیه صنعتی علی میرزایی نورآباد لرستان 557

 ناحیه صنعتی مرزیان ازنا لرستان 558

 شهرک صنعتی سلمانشهر مازندران 559

 شهرک صنعتی آمل)امام زاده عبداهلل( مازندران 560

 شهرک صنعتی آمل)جمشیدآباد( مازندران 561

 )بابكان(3شهرک صنعتی آمل مازندران 562

 ل)بندپی(شهرک صنعتی باب مازندران 563

 شهرک صنعتی بابل)منصورکنده( مازندران 564

 شهرک صنعتی بابلسر مازندران 565

 شهرک صنعتی بابلكنار مازندران 566

 شهرک صنعتی بلده مازندران 567

 شهرک صنعتی بهشهر مازندران 568

 شهرک صنعتی پل سفید مازندران 569

 شهرک صنعتی جویبار مازندران 570

 شهرک صنعتی چالوس)مرزن آباد( مازندران 571

 شهرک صنعتی دودانگه مازندران 572

 (1شهرک صنعتی ساری) مازندران 573

 (2شهرک صنعتی ساری) مازندران 574

 شهرک صنعتی سوادکوه)بشل( مازندران 575

 شهرک صنعتی قائمشهر)رستم کال( مازندران 576

 شهرک صنعتی کجور مازندران 577

 صنعتی کیاسر شهرک مازندران 578

 شهرک صنعتی الریجان)رینه( مازندران 579

 شهرک صنعتی محمودآباد)تشبندان( مازندران 580

 شهرک صنعتی نكاء مازندران 581

 شهرک صنعتی نور)چمستان( مازندران 582

 شهرک صنعتی نوشهر مازندران 583

 ناحیه صنعتی اسالم آباد مازندران 584

 درون کال ناحیه صنعتی مازندران 585

 ناحیه صنعتی سفید چاه مازندران 586

 نارنجداربن -ناحیه صنعتی سلیمان آباد مازندران 587

 ناحیه صنعتی سنگتاب مازندران 588

 ناحیه صنعتی کاردیكال مازندران 589

 ناحیه صنعتی گرماب مازندران 590

 ناحیه صنعتی گلوگاه مازندران 591

۹۲۶



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ربارانناحیه صنعتی گه مازندران 592

 ناحیه صنعتی الله آباد مازندران 593

 ناحیه صنعتی میرود مازندران 594

 ناحیه صنعتی نعمت آباد مازندران 595

 شهرک صنعتی سلمانشهر مازندران 596

 شهرک صنعتی آمل)امام زاده عبداهلل( مازندران 597

 شهرک صنعتی آمل)جمشیدآباد( مازندران 598

 )بابكان(3ی آملشهرک صنعت مازندران 599

 شهرک صنعتی بابل)بندپی( مازندران 600

 شهرک صنعتی بابل)منصورکنده( مازندران 601

 شهرک صنعتی بابلسر مازندران 602

 شهرک صنعتی بابلكنار مازندران 603

 شهرک صنعتی بلده مازندران 604

 شهرک صنعتی بهشهر مازندران 605

 شهرک صنعتی پل سفید مازندران 606

 شهرک صنعتی جویبار مازندران 607

 شهرک صنعتی چالوس)مرزن آباد( مازندران 608

 شهرک صنعتی دودانگه مازندران 609

 (1شهرک صنعتی ساری) مازندران 610

 (2شهرک صنعتی ساری) مازندران 611

 شهرک صنعتی سوادکوه)بشل( مازندران 612

 شهرک صنعتی قائمشهر)رستم کال( مازندران 613

 شهرک صنعتی کجور مازندران 614

 شهرک صنعتی کیاسر مازندران 615

 شهرک صنعتی محمودآباد)تشبندان( مازندران 616

 شهرک صنعتی نكاء مازندران 617

 شهرک صنعتی نور)چمستان( مازندران 618

 شهرک صنعتی نوشهر مازندران 619

 ناحیه صنعتی اسالم آباد مازندران 620

 نعتی درون کالناحیه ص مازندران 621

 ناحیه صنعتی سفید چاه مازندران 622

 نارنجداربن -ناحیه صنعتی سلیمان آباد مازندران 623

 ناحیه صنعتی سنگتاب مازندران 624

 ناحیه صنعتی کاردیكال مازندران 625

 ناحیه صنعتی گرماب مازندران 626

۹۲۷



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ناحیه صنعتی گلوگاه مازندران 627

 ی گهربارانناحیه صنعت مازندران 628

 ناحیه صنعتی الله آباد مازندران 629

 ناحیه صنعتی میرود مازندران 630

 ناحیه صنعتی نعمت آباد مازندران 631

 شهرک صنعتی اراک مرکزی 632

 شهرک صنعتی ایبک اباد مرکزی 633

 شهرک صنعتی آجر سفال و صنایع وابسته مرکزی 634

 شهرک صنعتی آستانه مرکزی 635

 شهرک صنعتی آشتیان کزیمر 636

 شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی مرکزی 637

 شهرک صنعتی خمین مرکزی 638

 شهرک صنعتی خیر آباد مرکزی 639

 شهرک صنعتی دلیجان مرکزی 640

 شهرک صنعتی زاویه مرکزی 641

 شهرک صنعتی زرندیه مرکزی 642

 شهرک صنعتی ساوه مرکزی 643

 شهرک صنعتی غرق آباد یمرکز 644

 شهرک صنعتی فرمهین مرکزی 645

 شهرک صنعتی کمیجان مرکزی 646

 شهرک صنعتی مامونیه مرکزی 647

 شهرک صنعتی محالت مرکزی 648

 شهرک صنعتی نوبران مرکزی 649

 ناحیه صنعتی شهدای تفرش مرکزی 650

 ناحیه صنعتی شهدای خرمدشت مرکزی 651

 عتی شهدای خندابناحیه صن مرکزی 652

 ناحیه صنعتی شهدای راونج مرکزی 653

 ناحیه صنعتی شهدای گرکان مرکزی 654

 ناحیه صنعتی شهدای نهرمیان مرکزی 655

 ناحیه صنعتی شهید بابایی مرکزی 656

 ناحیه صنعتی شهید حبیبی نخجیروان مرکزی 657

 ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی مرکزی 658

 احیه صنعتی شهید فروزانن مرکزی 659

 ناحیه صنعتی شهید مهدی پرندک مرکزی 660

 ناحیه صنعتی میالجرد مرکزی 661

۹۲۸



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ناحیه صنعتی نراق مرکزی 662

 ناحیه صنعتی ورین مرکزی 663

 شهرک صنعتی اراک مرکزی 664

 شهرک صنعتی ایبک اباد مرکزی 665

 شهرک صنعتی آستانه مرکزی 666

 تی آشتیانشهرک صنع مرکزی 667

 شهرک صنعتی خمین مرکزی 668

 شهرک صنعتی خیر آباد مرکزی 669

 شهرک صنعتی دلیجان مرکزی 670

 شهرک صنعتی زاویه مرکزی 671

 شهرک صنعتی ساوه مرکزی 672

 شهرک صنعتی غرق آباد مرکزی 673

 شهرک صنعتی فرمهین مرکزی 674

 شهرک صنعتی کمیجان مرکزی 675

 صنعتی مامونیه شهرک مرکزی 676

 شهرک صنعتی محالت مرکزی 677

 شهرک صنعتی نوبران مرکزی 678

 ناحیه صنعتی شهدای تفرش مرکزی 679

 ناحیه صنعتی شهدای خرمدشت مرکزی 680

 ناحیه صنعتی شهدای خنداب مرکزی 681

 ناحیه صنعتی شهدای راونج مرکزی 682

 ناحیه صنعتی شهدای گرکان مرکزی 683

 ناحیه صنعتی شهدای نهرمیان یمرکز 684

 ناحیه صنعتی شهید بابایی مرکزی 685

 ناحیه صنعتی شهید حبیبی نخجیروان مرکزی 686

 ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی مرکزی 687

 ناحیه صنعتی شهید فروزان مرکزی 688

 ناحیه صنعتی شهید مهدی پرندک مرکزی 689

 ناحیه صنعتی نراق مرکزی 690

 شهرک صنعتی بستک هرمزگان 691

 شهرک صنعتی بندرخمیر هرمزگان 692

 1شهرک صنعتی بندرعباس هرمزگان 693

 )صنایع دریایی(3شهرک صنعتی بندرعباس  هرمزگان 694

 2شهرک صنعتی بندرعباس هرمزگان 695

 شهرک صنعتی بندرلنگه هرمزگان 696

۹۲۹



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 شهرک صنعتی پارسیان هرمزگان 697

 صنعتی تیاب شهرک هرمزگان 698

 شهرک صنعتی خلیج فارس هرمزگان 699

 شهرک صنعتی رودان هرمزگان 700

 شهرک صنعتی زرین دشت هرمزگان 701

 شهرک صنعتی گمبرون هرمزگان 702

 شهرک صنعتی میناب هرمزگان 703

 ناحیه صنعتی ایسین هرمزگان 704

 ناحیه صنعتی جائین هرمزگان 705

 شمجو ناحیه صنعتی هرمزگان 706

 ناحیه صنعتی کالهی هرمزگان 707

 شهرک صنعتی بستک هرمزگان 708

 شهرک صنعتی بندرخمیر هرمزگان 709

 )صنایع دریایی(3شهرک صنعتی بندرعباس  هرمزگان 710

 1شهرک صنعتی بندرعباس هرمزگان 711

 2شهرک صنعتی بندرعباس هرمزگان 712

 شهرک صنعتی بندرلنگه هرمزگان 713

 شهرک صنعتی پارسیان مزگانهر 714

 شهرک صنعتی تیاب هرمزگان 715

 شهرک صنعتی خلیج فارس هرمزگان 716

 شهرک صنعتی رودان هرمزگان 717

 شهرک صنعتی زرین دشت هرمزگان 718

 شهرک صنعتی گمبرون هرمزگان 719

 شهرک صنعتی میناب هرمزگان 720

 ناحیه صنعتی ایسین هرمزگان 721

 ناحیه صنعتی بستک هرمزگان 722

 ناحیه صنعتی شمجو هرمزگان 723

 ناحیه صنعتی کالهی هرمزگان 724

 شهرک صنعتی اسدآباد همدان 725

 شهرک صنعتی بوعلی همدان 726

 شهرک صنعتی بهاران)توسعه چشمه قصابان( همدان 727

 شهرک صنعتی تویسرکان همدان 728

 شهرک صنعتی رزن همدان 729

 صنعتی صنایع غذایی بهار شهرک همدان 730

 شهرک صنعتی اللجین همدان 731

۹۳۰



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 1شهرک صنعتی مالیر همدان 732

 2شهرک صنعتی مالیر همدان 733

 شهرک صنعتی نهاوند همدان 734

 شهرک صنعتی ویان همدان 735

 ناحیه صنعتی اشترمل همدان 736

 ناحیه صنعتی جوکار همدان 737

 ناحیه صنعتی سامن همدان 738

 ناحیه صنعتی سهند همدان 739

 ناحیه صنعتی فرسفج همدان 740

 ناحیه صنعتی قهاوند همدان 741

 ناحیه صنعتی گنبد همدان 742

 شهرک صنعتی اسدآباد همدان 743

 شهرک صنعتی بوعلی همدان 744

 2شهرک صنعتی بوعلی همدان 745

 شهرک صنعتی بهاران)توسعه چشمه قصابان( همدان 746

 شهرک صنعتی تویسرکان انهمد 747

 شهرک صنعتی رزن همدان 748

 شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار همدان 749

 شهرک صنعتی اللجین همدان 750

 1شهرک صنعتی مالیر همدان 751

 2شهرک صنعتی مالیر همدان 752

 شهرک صنعتی نهاوند همدان 753

 شهرک صنعتی ویان همدان 754

 شهرک فناوری همدان 755

 ناحیه صنعتی اشترمل همدان 756

 ناحیه صنعتی اورقین همدان 757

 2ناحیه صنعتی تویسرکان همدان 758

 ناحیه صنعتی جوکار همدان 759

 ناحیه صنعتی جیجانكوه همدان 760

 ناحیه صنعتی سامن همدان 761

 ناحیه صنعتی سهند همدان 762

 ناحیه صنعتی شیرین سو همدان 763

 صنعتی صالح آباد ناحیه همدان 764

 ناحیه صنعتی فامنین همدان 765

 ناحیه صنعتی فرسفج همدان 766

۹۳۱



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 ناحیه صنعتی قهاوند همدان 767

 ناحیه صنعتی گنبد همدان 768

 شهرک صنعتی ابرکوه یزد 769

 شهرک صنعتی اردکان یزد 770

 شهرک صنعتی بافق یزد 771

 ی اطالعاتشهرک صنعتی تخصصی الكترونیک و فناور یزد 772

 شهرک صنعتی تفت یزد 773

 2شهرک صنعتی تفت  یزد 774

 شهرک صنعتی جهان آباد یزد 775

 شهرک صنعتی صدوق یزد 776

 شهرک صنعتی فوالد یزد 777

 شهرک صنعتی مهریز یزد 778

 2شهرک صنعتی میبد  یزد 779

 شهرک صنعتی یزد یزد 780

 شهرک صنعتی یزدمهر یزد 781

 حیه صنعتی ابرکوه)ن(نا یزد 782

 ناحیه صنعتی بهاباد یزد 783

 ناحیه صنعتی بهاباد یزد 784

 ناحیه صنعتی بهادران یزد 785

 ناحیه صنعتی بهمن یزد 786

 ناحیه صنعتی پشتكوه یزد 787

 ناحیه صنعتی پیشكوه یزد 788

 ناحیه صنعتی حسن آباد یزد 789

 ناحیه صنعتی رستاق یزد 790

 یه صنعتی سریشم مهریزناح یزد 791

 ناحیه صنعتی شمس آباد یزد 792

 ناحیه صنعتی عقدا یزد 793

 ناحیه صنعتی مبارکه یزد 794

 ناحیه صنعتی مروست یزد 795

 ناحیه صنعتی ندوشن یزد 796

 ناحیه صنعتی هرات یزد 797

 شهرک صنعتی ابرکوه یزد 798

 شهرک صنعتی اردکان یزد 799

 تی بافقشهرک صنع یزد 800

 شهرک صنعتی تفت یزد 801

۹۳۲



 

 

  
 

 های صنعتیشهرک استان ردیف

 2شهرک صنعتی تفت  یزد 802

 شهرک صنعتی جهان آباد یزد 803

 شهرک صنعتی صدوق یزد 804

 شهرک صنعتی فوالد یزد 805

 شهرک صنعتی مهریز یزد 806

 2شهرک صنعتی میبد  یزد 807

 شهرک صنعتی یزد یزد 808

 شهرک صنعتی یزدمهر یزد 809

 ه ویژه اقتصادی یزدمنطق یزد 810

 ناحیه صنعتی ابرکوه)ن( یزد 811

 ناحیه صنعتی بهاباد یزد 812

 ناحیه صنعتی بهادران یزد 813

 ناحیه صنعتی بهمن یزد 814

 ناحیه صنعتی پشتكوه یزد 815

 ناحیه صنعتی پیشكوه یزد 816

 ناحیه صنعتی حسن آباد یزد 817

 ناحیه صنعتی رستاق یزد 818

 احیه صنعتی سریشم مهریزن یزد 819

 ناحیه صنعتی شمس آباد یزد 820

 ناحیه صنعتی عقدا یزد 821

 ناحیه صنعتی مبارکه یزد 822

 ناحیه صنعتی مروست یزد 823

 ناحیه صنعتی هرات یزد 824
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 های فناوری: لیست پارک6شماره پیوست 
 

 های فناوریپارک لیست –  33جدول شماره 

 آدرس وب سایت زمینه فعالیت پارک نوان موسسه / سازمان موسسع استان ردیف

 پارک علم و فناوری اردبیل اردبیل 1

بیوتكنولوژی و صنایع  -درصد کشاورزی80
گردشگری و توریسم و  -وابسته به آن

درصد در سایر 20صنایع وابسته به آن و 
 حوزه ها

www.ardabilstp.ir 

 www.istt.ir جامع هانشهرک علمی و تحقیقاتی اصف اصفهان 2

 www.istt.ir جامع پارک علم و فناوری شیخ بهائی اصفهان 3

 www.alborzstp.ir جامع پارک علم و فناوری البرز البرز 4

 البرز 5
پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
ICT www.ictstp.itrc.ac.ir 

 پارک علم و فناوری ایالم ایالم 6

وزه کشاورزی )به خصوص عمده فعالیت ح
زراعت و اصالح نباتات، تولید سموم باغبانی 

، دستیو گیاهان دارویی(، دامپروری، صنایع
گردشگری، توریسم و درصد کمی سایر 

 حوزه ها

www.ilam-stp.ir 

7 
آذربایجان 

 شرقی
 www.eastp.ir جامع پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

8 
آذربایجان 

 غربی
 wastp.ir جامع فناوری آذربایجان غربیپارک علم و 

 پارک علم وفناوری خلیج فارس بوشهر 9

( و ictفناوری اطالعات و ارتباطات )
 صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و -الكترونیک 

صنایع غذایی و  -نانو تكنولوژی 
 یکشتی سازی و صنایع دریای -بیوتكنولوژی

pgstp.ir 

 mstpark.com امعج پارک علم و فناوری مدرس تهران 10

 stp.ut.ac.ir جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تهران 11

 تهران 12
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 

 شریف

های فناوری اطالعات و درصد حوزه80
سازی مصرف ارتباطات، انرژی و بهینه

انرژی، نانو تكنولوژی و مواد نو و پیشرفته، 
درصد  20آن و هوافضا و صنایع مرتبط با 
 هاسایر حوزه

techpark.sharif.ir 

 techpark.ir جامع پارک فناوری پردیس تهران 13

۹۳۴



 

 

  
 

 آدرس وب سایت زمینه فعالیت پارک نوان موسسه / سازمان موسسع استان ردیف

 پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تهران 14
های تخصصی صنایع درصد زمینه80

)خودرو، دارویی، صنایع غذایی و 
 هادرصد سایر زمینه20کشاورزی(و 

park.iau.ir 

 تهران 15
لم و فناوری دانشگاه علوم پزشكی پارک ع

 و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

های نوین های دارویی )سیستمحوزه
داروسازی، نانو داروها، داروهای رادیواکتیو، 
رادیو دارو، تولید گیاهان دارویی، تجهیزات 

)ارتوپدی، تولید بافت، تجهیزات 
آزمایشگاهی و کمک آموزشی پزشكی و 

ت طب سنتی( خدمات توانبخشی، تجهیزا
های تخصصی )استانداردسازی آزمایشگاه

ها و تخصصی، بررسی ایمنی واکسن
 های بیولوژیک(فرآورده

stp.iums.ac.ir 

 پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران 16

 -درصد در حوزه های فضای مجازی80
آب، انرژی و محیط زیست و فناوری های 

و الت طبیعی و ندارویی )با تأکید بر محصو
 درصد در سایر حوزه ها20ترکیب( و

 

 تهران 17
پارک علم و فناوری های نرم و صنایع 

 فرهنگی
  فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

18 
چهارمحال و 

 بختیاری
 پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

کشاورزی و باغداری )سیب زمینی، بادام، 
 -رزیهلو، گردو( و صنایع تبدیلی کشاو

 -شیالت )آبزیان و ماهیان سردابی(
معادن )مس،  -زیستگردشگری و محیط

سنگ های تزئینی، سنگ گچ، مارنو 
-آب و صنایع وابسته-دولومیت صنعتی(

 گیاهان دارویی -صنایع فلزی )فوالد(

chbstp.ir 

19 
خراسان 
 جنوبی

 پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
 معدن، کشاورزی، صنایع سبک، فناوری

، مواد و ICT ،ITاطالعات و ارتباطات
 انرژی، مكانیک

skstp.ir 

20 
خراسان 
 رضوی

 kstp.ir جامع پارک علم و فناوری خراسان رضوی

21 
خراسان 
 شمالی

 nkstp.ir کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن پارک علم و فناوری خراسان شمالی

 پارک علم و فناوری خوزستان خوزستان 22
 -یکشاورز -ز و پتروشیمیگا -صنایع نفت

ع فوالد و صنای -شیالت و صنایع تبدیلی
 آب انرژی و منابع -وابسته

khstp.ir 

۹۳۵



 

 

  
 

 آدرس وب سایت زمینه فعالیت پارک نوان موسسه / سازمان موسسع استان ردیف

 زنجان 23
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت 

 تكمیلی علوم پایه زنجان
 technopark.ir جامع

 پارک علم و فناوری استان زنجان زنجان 24
درصد در حوزه صنایع معدنی، برق و 80

الكترونیک و فناوری اطالعات و ارتباطات 
 هادرصد در سایر حوزه20

zstp.ir 

 sustp.ir جامع پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان سمنان 25

 www.sstp.ir جامع پارک علم و فناوری استان سمنان سمنان 26

27 
سیستان و 
 بلوچستان

 پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

 -رژی بادی و خورشیدی(های نو )انانرژی
 -فلزی(های معدنی غیرمعدن و فرآورده

کشاورزی )محصوالت گرمسیری: موز و 
خرما و محصوالت مقاوم به شوری و کم 

 -های دامیدامپروری و فرآورده -آبی(
 پروریشیالت و آبزی

sbstp.ir 

 پارک علم و فناوری فارس فارس 28

- ICTفناوری اطالعات وارتباطات
نفت، گاز و -مكانیک -ک الكترونی

-پتروشیمی، نانوتكنولوژی، صنایع غذایی
 خدمات تخصصی، فنی و مهندسی

fstp.ir 

 پارک علم وفناوری قزوین قزوین 29
مكانیک  -معدن و کانی های غیرفلزی

 -صنایع شیمیایی -)ساخت و طراحی(
 صنایع شوینده و بهداشتی

qstp.ir 

 qomstp.ir جامع پارک علم و فناوری قم قم 30

 پارک علم و فناوری کردستان کردستان 31

کشاورزی )محصوالت باغی، گیاهان دارویی 
معدن  -و صنایع فرآوری و تبدیلی آن(

 ICT -)استخراج و فرآوری سنگ و طال(
)هوشمند سازی، اتوماسیون و دولت 

 الكترونیک(

stpok.ir 

 msp.ir جامع پارک علم و فناوری استان کرمان کرمان 32

 کرمانشاه 33
پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی 

 کرمانشاه
 kti.ir جامع

34 
کهگیلویه و 

 بویر احمد
 پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

درصد کشاورزی و گیاهان دارویی، 80
صنعت نفت و گاز، گردشگری و توریسم و 

 درصد در سایر حوزه ها20
kbstp.ir 

 تانپارک علم و فناوری گلس گلستان 35
های روغنی و کشاورزی و منابع طبیعی )دانه

صنایع غذایی و  -صنعت سلولوزی -غالت(
 های آنگیاهان دارویی وفرآورده -شیالت

gstpark.ir 

۹۳۶



 

 

  
 

 آدرس وب سایت زمینه فعالیت پارک نوان موسسه / سازمان موسسع استان ردیف

 پارک علم و فناوری گیالن گیالن 36

 -فناوری نانو -فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع تكمیلی جانبی  -زیست فناوری

 یعی و گیاهانمنابع طب -کشاورزی شیالت
 -مواد  -ساخت و تولید )مكانیک -دارویی

 صنایع غذایی و شیمیایی( -مكاترونیک

gstp.ir 

 پارک علم و فناوری لرستان لرستان 37
ای هها و صنایع مربوط به حوزه کانیفناوری
گیاهان دارویی و  -کشاورزی -فلزیغیر

 باستان شناسی -داروهای گیاهی
lstp.ir 

 رک علم و فناوری مازندرانپا مازندران 38

کشاورزی )برنج، مرکبات و افزایش 
صنایع تبدیلی کشاورزی و  -وری زمین(بهره

های حوزه سالمت )گیاهان فناوری -شیالت
دارویی، تغذیه سالم، فناوری های 

صنعت )موتورها، چوب و  -پیشگیری(
های ممتاز صنایع دریایی )زمینه -کاغذ(

 دریای خزر(

mstp.ir 

 پارک علم و فناوری مرکزی مرکزی 39
فنی و مهندسی )صنایع شیمیایی و فلزی، 

صنعت آلومینیوم، فناوری اطالعات و 
 ارتباطات و ...(

astp.ir 

 پارک علم و فناوری هرمزگان هرمزگان 40

کشاورزی )مبتنی بر آب شور(، شیالت )با 
نایع ص -های دریاییتاکید بر میگو(، فناوری

ل و حم -صنایع پاالیش -آلومینیوم و فوالد
 نقل دریایی و ترانزیت

hmstp.ir 

 pgbp.ir  پارک زیست فناوری خلیج فارس)قشم( هرمزگان 41

 hstp.ir جامع پارک علم و فناوری همدان همدان 42

 پارک علم و فناوری یزد یزد 43
تكنولوژی اطالعات، بیوتكنولوژی، نساجی و 

 های نوانرژی
ystp.ac.ir 
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 : قانون کار7 شماره پیوست

 

 تعاریف و اصول کلی -فصل اول

ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مكلف به تبعیت از این کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه -1ماده  

 باشند.قانون می

مزد، حقوق، سهم کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از  -2ماده 

 کند.سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار  -3ماده 

شوند یرفرما محسوب مدار اداره کارگاه هستند نماینده کاکند. مدیران و مسئوالن و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهمی

ماینده کارفرما که نگیرند. درصورتیو کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می

 خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ی، کند. از قبیل مؤسسات صنعتست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکارگاه محلی است که کارگر به درخوا -4ماده 

 ها.کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن

رخوارگاه، یها، شکلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی

های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط خانه، کالسای، قرائتمهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه

 باشند.ها جزو کارگاه میبه شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن

 اشند.بها مشمول مقررات این قانون میمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهکلیه کارگران، کارفرمایان، ن -5ماده 

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون  -6ماده 

 یران از هر قوم و قبیله کهکشی از دیگری ممنوع و مردم ااساسی جمهوری اسالمی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره

ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این

یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی 

 نیست برگزیند.و حقوق دیگران 
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 قرارداد کار -فصل دوم

 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن -مبحث اول

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را  -7ماده 

 دهد.برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می

ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن -1 بصرهت

 تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی ها جنبه مستمر دارد، درصورتیدر کارهایی که طبیعت آن -2 تبصره

 شود.می

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از  -8ماده 

 امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

 برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : -9ماده 

 مشروعیت مورد قرارداد -الف

 معین بودن موضوع قرارداد -ب

 عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. -ج

 صالح به اثبات برسد.که بطالن آن در مراجع ذیاصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن -تبصره

 ذیل باشد :قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد  -10ماده 

 ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.نوع کار یا حرفه یا وظیفه -الف

 حقوق یا مزد مبنا و لوا حق آن. -ب

 ها.ساعات کار، تعطیالت و مرخصی -ج

 محل انجام کار. -د

 تاریخ انعقاد قرارداد. -هـ

 مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. -و

 و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید. موارد دیگری که عرف -ز
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گردد که یک نسخه از آن به اداره کار در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می -تبصره

فاقد  هایمحل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه

 گیرد.تیار نماینده کارگر قرار میشورا در اخ

توانند با توافق یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خالل این دوره هر یک طرفین می -11ماده 

که آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. درصورتیاز طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی

طع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه ق

 کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

ن ساده و نیمه ماهر یک مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگرا -تبصره

 باشد.ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح باال سه ماه می

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل، تغییر نوع تولید، ادغام در  -12ماده 

قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته ها، در رابطه موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این

 مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.باشد و کارفرمای جدید، قائماست مؤثر نمی

کار به یابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعهدر مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می -13ماده 

 کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.ه در آن مقاطعهنحوی منعقد نماید ک

باشند بدهی پیمانكاران به کارگران را برابر مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می -1 تبصره

 سن انجام کار، پرداخت نمایند.رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار، من جمله ضمانت ح

روز از  45کار بپردازد و یا قبل از چنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه -2 تبصره

 کار در قبال کارگران خواهد بود.تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مكلف به پرداخت دیون مقاطعه

  

 تعلیق قرارداد کار -مبحث دوم

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یكی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به  -14 ماده

ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت )از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( به حال آید و پس از رفع آنحال تعلیق در می

 گردد.اولیه بر می

م وظیفه )ضرورت، احتیاط و ذخیره( و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزو مدت خدمت نظا -تبصره

 شود.سوابق خدمت و کار آنان محسوب می

بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش -15 ماده

شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممكن گردد، قراردادهای است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل 
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ار آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کشود به حال تعلیق در میکار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می

 و امور اجتماعی است.

فاده های بدون حقوق یا مزد استتحصیلی و یا دیگر مرخصی قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی -16 ماده

 آید.کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میمی

 مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است. -تبصره

ال یف به حشود در مدت توقمحكومیت نمی ---گردد و توقیف وی منتهی قرارداد کارگری که توقیف می -17 ماده

 گردد.آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میتعلیق در می

چنانچه توقیف کارگر به سبب شكایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختالف منتهی به حكم  -18 ماده

جبران ضرور و شود و کارفرما مكلف است عالوه بر محكومیت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می

 پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.زیان وارده که مطابق حكم دادگاه به کارگر می

کارفرما مكلف است تا زمانی که تكلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات  -تبصره

 اش پرداخت نماید.الحساب به خانوادهطور علیخانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به 

آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می -19 ماده

 ود.شپایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می

( چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن 19(، )17(، )16(، )15در هر یک از مواد مذکور در مواد ) -20 ماده

روز به هیئت  30شود و کارگر حق دارد ظرف مدت کارگر خودداری کند، این عمل در حكم اخراج غیرقانونی، محسوب می

ر داشته باشند( و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگکه کارگر عذر موجه نتشخیص مراجعه نماید )درصورتی

مستند به دالیل موجه بوده است، به تشخیص هیئت مزبور مكلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد 

روز آخرین مزد به وی  45 باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کاروی از تاریخ مراجعه به کارگاه می

 پرداخت نماید.

روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به  30چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر  -تبصره

شود کارفرما اعالم نكند و یا پس از مراجعه و استنكاف کارفرما، به هیئت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می

 صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.که در این 
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 خاتمه قرارداد کار -مبحث سوم

 یابد :قرارداد کار به یكی از طرف زیر خاتمه می -21 ماده

 فوت کارگر. -الف

 بازنشستگی کارگر. -ب

 از کارافتادگی کلی کارگر. -ج

 با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. انقضای مدت در قراردادهای کار -د

 پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. -هـ

 استعفای کارگر. -و

کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما کارگری که استعفا می -تبصره

روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعالم نماید استعفای وی منتفی  15ف مدت که حداکثر ظراطالع دهد و درصورتی

شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا تلقی می

 نماینده کارگران تحویل دهد.

د کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردا -22 ماده

 کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تا تعیین تكلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این  -تبصره

 3 الحساب و به مدتی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علیسازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوف

 ماه به عایله تحت تكفل وی اقدام نماید.

های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیكاری، تعلیق، از کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری -23 ماده

 ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.نکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آ

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مكلف است به کارگری که مطابق قرارداد،  -24 ماده

یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی 

 دل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.معا

هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی  -25 ماده

 حق فسخ آن را ندارند.

 های تشخیص و حل اختالف است.رسیدگی به اختالفات ناشی از نوع این قراردادها در صالحیت هیئت -تبصره
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هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت  -26 ماده

جرا االکتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختالف، رأی هیئت حل اختالف قطعی و الزم

 است.

های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نامههرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین -27 ماده

نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت 

به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ « حق سنوات»عنوان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به 

 نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر 

گی و دمسئله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق هیئت حل اختالف رسی

 آید.اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختالف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می

هایی که مشمول قانون شورای اسالمی کار نبوده و یا شورای اسالمی کار و یا انجمن صنفی در آن کارگاه -1 تبصره

( این قانون( در 158یئت تشخیص )موضوع ماده )تشكیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت ه

 فسخ قرارداد کار الزامی است.

ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای های انضباطی کارگاهنامهها و آیینموارد قصور و دستورالعمل -2 تبصره

 عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ونی کارگران و اعضای شورای اسالمی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران نمایندگان قان -28 ماده

( قانون شوراهای 22و شوراهای اسالمی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعالم نظر قطعی هیئت تشخیص )موضوع ماده )

مه داده و مانند سایر کارگران مشغول اسالمی کار( و رأی هیئت حل اختالف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادا

 کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود.

هیئت تشخیص و هیئت حل اختالف پس از دریافت شكایت در مورد اختالف فی مابین نماینده یا نمایندگان  -1 تبصره

ود را اعالم خواهند داشت. در هر قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خ

 صورت هیئت حل اختالف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شكایت به موضوع رسیدگی نماید.

هایی که شورای اسالمی کار تشكیل نگردیده و یا در مناطقی که هیئت تشخیص )موضوع ماده در کارگاه -2 تبصره

که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسالمی کار تشكیل نشده و یا این ( قانون شوراهای اسالمی کار(22)

( 22باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعالم نظر قطعی هیئت تشخیص )موضوع ماده )نمی

ن واحد ادامه داده و مشغول قانون شوراهای اسالمی کار( و رأی نهایی هیئت حل اختالف کماکان به فعالیت خود در هما

 کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
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 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار -مبحث چهارم

که بنا به تشخیص هیئت حل اختالف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود درصورتی -29 ماده

ریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مكلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق کارگر استحقاق د

 وی بازگرداند.

ایر بینی )جنگ و نظها( و یا حوادث غیرقابل پیشچنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه )زلزله، سیل و امثال این -30 ماده

پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مكلف است کارگران بیكار شده را در  آن( تعطیل گردد و کارگران آن بیكار شوند

 آید به کار اصلی بگمارد.شده و مشاغلی که در آن به وجود میهمان واحد بازسازی

ای دولت مكلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمده -تبصره

های رکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیكاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیكار شده کارگاهحاصل از مشا

( اصل چهل و سوم قانون اساسی امكانات الزم را برای اشتغال مجدد آنان 2( این قانون و با توجه به بند )4موضوع ماده )

 فراهم نماید.

حاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس چنانچه خاتمه قرارداد کار به ل -31 ماده

 روزمزد به وی پرداخت نماید. 30آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

 شود.یماین وجه عالوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت 

های جسمی و فكری ناشی از کار کارگر باشد )بنا به تشخیص اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی -32 ماده

کمیسیون پزشكی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسالمی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر( کارفرما 

 معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت،

های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری -33 ماده

ود ب شود، بر اساس ضوابطی خواهدمیزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می

 که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  

 شرایط کار -فصل سوم

 حق السعی -مبحث اول

های مندی، هزینههای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایلهکلیه دریافت -34 ماده

را حق  نمایدها دریافت مییای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر آنمسكن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزا

 نامند.السعی می
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 شود.ها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میمزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن -35 ماده

که بر اساس میزان انجام کار و یا ساعتی و درصورتی چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد -1 تبصره

محصول تولیدشده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد 

 شود.ساعتی، نامیده می

شمول موضوع این ماده که  ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل -2 تبصره

ضوع گردد. حداکثر ساعات کار موبا پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می

 ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

 تبع شغل. مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به -36 ماده

بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع هایی که دارای طرح طبقهدر کارگاه -1 تبصره

. از گرددشغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می

 العاده شغل و غیره.فوق قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی،

بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشكیل هایی که طرح طبقهدر کارگاه -2 تبصره

 دهد.می

مندی، پاداش افزایش تولید و هزینه مسكن، خواربار و کمک عایلهای از قبیل کمکمزایای رفاهی و انگیزه -3 تبصره

 شود.زو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیسود ساالنه ج

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی  -37 ماده

 طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :

د پس شده باشد، پرداخت آن بایبه صورت روزانه یا ساعتی تعیینچنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد  -الف

 بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک

ر ماه که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخدرصورتی -ب

 شود.صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می

 ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.ویک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سیهای سیدر ماه -تبصره

 گیرد باید به زن و مرد مزد مساویبرای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می -38 ماده

 پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ارند به شده به کار اشتغال دوقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیینمزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه -39 ماده

 شود.نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می
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شود، باید ارزش نقدی در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می -40 ماده

 ها منصفانه و معقول باشد.گونه پرداختشده برای اینتعیین

ع یساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صناشورای عالی کار همه -41 ماده

 مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

 شود.حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می -1

های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیحداقل مزد بدون آن -2

 شود را تأمین نماید.ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میاندازهبه

شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد اند که در ازای انجام کار در ساعات تعیینکارفرمایان موظف -تبصره

التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید ابهشده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه متعیین

 باشند.می

های غیر نقدی ( این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت41حداقل مزد موضوع ماده ) -42 ماده

 شود که اضافه بر حداقل مزد است.شود به عنوان پرداختی تلقی میبینی میبه هر صورت که در قراردادها پیش

کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ  -43 ماده

ها است. مبلغ پرداختی درهرحال نباید کمتر از حداقل ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنمحاسبه میانگین کارمزد آن

 مزد قانونی باشد.

توان مازاد بر حداقل مزد را به فرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میچنانچه کارگر به کار -44 ماده

 موجب حكم دادگاه برداشت نمود. درهرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

 .باشدمی نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی -تبصره

 تواند از مزد کارگر برداشت نماید :کارفرما فقط در موارد ذیل می -45 ماده

 موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. -الف

 که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.هنگامی -ب

 هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.اقساط وام -ج

 چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. -د

افق ای باشد با توکه اجارهاالجاره خانه سازمانی )که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است( درصورتیمال -هـ

 گردد.طرفین تعیین می
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ونی مصرف همان کارگاه تعهد شده وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعا -و

 است.

 هنگام دریافت وام مذکور در بند )ج( با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد. -تبصره

شوند های خارج از محل خدمت اعزام میبه کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت -46 ماده

العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین گیرد. این فوقالعاده مأموریت تعلق میفوق

 ها را تأمین نماید.وبرگشت آنکارفرما مكلف است وسیله با هزینه رفت

کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود  50شود که کارگر برای انجام کار حداقل مأموریت به موردی اطالق می -تبصره

 یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. و

ندی و باال بردن مبه منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش عالقه -47 ماده

وزیر  به تصویبای که نامهسطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین

 نمایند.شود منعقد میکار و امور اجتماعی تعیین می

کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و به منظور جلوگیری از بهره -48 ماده

 ر آورد.رحله اجرا دبندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مطبقه

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه  -49 ماده

اغل کارگاه بندی مشاند با همكاری کمیته طبقهمسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظف

بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در صالح طرح طبقهو یا مؤسسات ذی

 آورند. 

های مشمول این های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاهنامهوزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین -1 تبصره

 اعالم خواهد کرد. ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و

د پردازند باید مورد تائیها میبندی مشاغل در کارگاههای طبقهصالحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح -2 تبصره

 وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

ف بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختالاختالفات ناشی از اجرای طرح طبقه -3 تبصره

 قابل رسیدگی است.

شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل های تعیینچنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت -50 ماده

های خود را ارزیابی نكرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یكی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی کارگاه

 (( واگذار خواهد کرد.49( ماده )2اشخاص صاحب صالحیت )موضوع تبصره )ارزیابی مشاغل و یا 
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های ( هزینه%50ای معادل )های مربوط به این امر مكلف به پرداخت جریمهکارفرما عالوه بر پرداخت هزینه -تبصره

ر اجتماعی تعیین داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امومشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه

 التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.شود کارفرما باید مابهمی

  

 مدت -مبحث دوم

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما  -51 ماده

ساعت  8روز نباید از اردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانهدهد. به غیر از موقرار می

 تجاوز نماید.

ه تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفتکارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می -1 تبصره

 44که مجموع ساعات کار هر هفته از ن میزان تعیین کند به شرط آنکمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر ای

 ساعت تجاوز نكند.

تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در در کارهای کشاورزی کارفرما می -2 تبصره

 روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.شبانه

ساعت در هفته تجاوز  36آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ر کارهای سخت و زیاند -52 ماده

 نماید.

ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و نامهآور و زیرزمینی به موجب آیینکارهای سخت و زیان -تبصره

و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد  بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار

 رسید.

کارهایی است که زمان باشد و کار شبمی 22بامداد تا  6کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت  -53 ماده

 بامداد قرار دارد. 6تا  22انجام آن بین 

 شود.ر روز و قسمتی از آن در شب واقع میکار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن د

( این قانون استفاده 58) مادهالعاده موضوع شود کارگر از فوقدر کارهای مختلط، ساعاتی که جزو کار شب محسوب می

 نماید.می

صورت  روزیابد، بلكه در ساعات معینی از شبانهکار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی -54ماده 

 گیرد.می
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فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و  -تبصره

 روز بیشتر باشد.ساعت در شبانه 15فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه از 

 گردد.فق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین میساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توا

های آن در صبح یا عصر یا کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت -55 ماده

 شود.شب واقع می

( %10شود )یهای کار وی در صبح و عصر واقع مکند و نوبتکارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می -56 ماده

ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد که نوبت( و درصورتی%15ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، )و چنانچه نوبت

 کاری دریافت خواهد کرد.العاده نوبت( عالوه بر مزد به عنوان فوق5/22%)

وچهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لكن روز و چهلساعت در شبانه 8در کار نوبتی ممكن است ساعات کار از  -57 ماده

 ساعت تجاوز کند. 176جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 

 گیرد.( اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می%35برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ) -58 ماده

 شرایط ذیل مجاز است :در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با  -59 ماده

 موافقت کارگر. -الف

 ( اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.%40پرداخت ) -ب

ساعت در روز تجاوز نماید )مگر در موارد استثنایی با توافق  4ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  -تبصره

 طرفین(.

(( و برای مدتی 59کاری )موضوع بند )ب( ماده )خت اضافهارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پردا -60 ماده

ساعت در روز  8کاری موضوع این ماده که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه

 خواهد بود )مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین(.

 رتی که نتیجه حوادث مذکور است.بینی و یا ترمیم خساجلوگیری از حوادث قابل پیش -الف

که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع اعاده فعالیت کارگاه، درصورتی -ب

 بینی دیگر قطع شده باشد.و احوال غیرقابل پیش

ساعت، موضوع را به اداره  48رف مدت پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مكلف است حداکثر ظ -1 تبصره

 کار و امور اجتماعی اطالع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

در صورت عدم تائید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مكلف به پرداخت  -2 تبصره

 غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
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دهند، ممنوع آور انجام میاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیانارج -61 ماده

 است.

  

 هاتعطیالت و مرخصی -مبحث سوم

 باشد.روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می -62 ماده

هایی که حسب نوع یا ضرورت رانی و یا در کارگاهسدر امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبو -1 تبصره

کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حكم روز تعطیل هفتگی خواهد 

 هرحال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.بود و به

( %40کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه )می ترتیب روزهای جمعه کاراینکارگرانی که به هر عنوان به

 اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

م ششکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یکدرصورتی -2 تبصره

 مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده  44روز کار در هفته و  5هایی که با انجام کارگاه -3 تبصره

 کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.می

رسمی کارگران به حساب اردیبهشت( نیز جزو تعطیالت  11عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر ) -63 ماده

 آید.می

مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر  -64 ماده

روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار 

 شود.انجام یافته محاسبه می

باشد. استفاده از این هفته می 5آور اشتغال دارند مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان -65 ماده

 گیرد.االمكان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت میمرخصی، حتی

 روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند. 9تواند بیش از کارگر نمی -66 ماده

کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه هر  -67 ماده

 به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

 شود.های کارکرد تعیین میمیزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه -68 ماده
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شود. در صورت اختالف بین کارگر و کارفرما با توافق کارگر و کارفرما تعیین میتاریخ استفاده از مرخصی  -69 ماده

 االجرا است.نظر اداره کار و امور اجتماعی محل الزم

ای( و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای در مورد کارهای پیوسته )زنجیره -تبصره

رما مكلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای نماید، کارفکار را اقتضا می

 سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران اعالم نماید.

 شود.مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می -70 ماده

فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات در صورت  -71 ماده

 شود.مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می

ر پس از استفاده از ها به کانحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن -72 ماده

 مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

 کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند. -73 ماده

 ازدواج دائم. -الف

 فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان. -ب

ستعالجی، با تائید سازمان تأمین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب مدت مرخصی ا -74 ماده

 خواهد شد.

  

 شرایط کار زنان -مبحث چهارم

آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان -75 ماده

است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار  مكانیكی، برای کارگران زن ممنوع

 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

روز از این مرخصی باید پس از  45االمكان روز است. حتی 90مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً  -76 ماده

 شود.روز به مدت مرخصی اضافه می 14برای زایمان توأمان  زایمان مورداستفاده قرار گیرد.

گردد و این مدت با تائید سازمان تأمین پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می -1 تبصره

 شود.اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می

 ماعی پرداخت خواهد شد.حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجت -2 تبصره
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در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت  -77 ماده

ع تری به او ارجاتر و سبککارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتشخیص داده شود، 

 نماید.می

ی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مكلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک هایدر کارگاه -78 ماده

شود و همچنین پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می

ن )از مربوط به نگهداری کودکا ها مراکزکارفرما مكلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن

 قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و...( را ایجاب نماید.

نامه اجرایی، ضوابط تأسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و آیین -تبصره

 شود.پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می

  

 شرایط کار نوجوانان -مبحث پنجم

 سال تمام ممنوع است. 15به کار گماردن افراد کمتر از  -79 ماده

شود و در بدو استخدام باید توسط سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می 18تا  15کارگری که سنش بین  -80 ماده

 های پزشكی قرار گیرد.سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش

بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی ای پزشكی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکهآزمایش -81 ماده

اسب کند و چنانچه کار مربوط را نامنوی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می

 غییر دهد.بداند کارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل کارگر را ت

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این  -82 ماده

 امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ک و حمل بار با آور و خطرناارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان -83 ماده

 دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مكانیكی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

شود برای سالمتی یا اخالق در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می -84 ماده

مام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور سال ت 18آور است، حداقل سن کار کارآموزان و نوجوانان زیان

 اجتماعی است.
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 حفاظت فنی و بهداشت کار -فصل چهارم

 کلیات -مبحث اول

هایی که از طریق شورای عالی حفاظت برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل -85 ماده 

 ای وهای حرفهت، درمان و آموزش پزشكی )جهت جلوگیری از بیماریفنی )جهت تأمین حفاظت فنی( و وزارت بهداش

ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی شود، برای کلیه کارگاهتأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می

 است.

 باشند.یی و بهداشت کار مهای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مكلف به رعایت اصول فنکارگاه -تبصره

ل باشد از اعضای ذیل تشكیهای حفاظت فنی مینامهشورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین -86 ماده

 گردد :می

 وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود. -1

 معاون وزارت صنایع. -2

 معاون وزارت صنایع سنگین. -3

 ن وزارت کشاورزی.معاو -4

 معاون وزارت نفت. -5

 معاون وزارت معادن و فلزات.-6

 معاون وزارت جهاد سازندگی.-7

 زیست.رئیس سازمان حفاظت محیط-8

 های فنی.دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته-9

 دو نفر از مدیران صنایع. -10

 دو نفر از نمایندگان کارگران. -11

 کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود. مدیرکل بازرسی-12

رح تواند برای تهیه طپیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می -1 تبصره

صی تخص هایهای مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیتهنامهآیین

 مرکب از کارشناسان تشكیل دهد.

۹۵۳



 

 

  
 

 نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.آیین -2 تبصره

انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که  -3 تبصره

 ای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.توسط شور

های موجود را توسعه دهند، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه -87 ماده

ت ی در امر حفاظت فنی و بهداشبینهای مورد نظر را از لحاظ پیشهای ساختمانی و طرحاند بدواً برنامه کار و نقشهمكلف

کار، برای اظهار نظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات 

های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی برداری از کارگاهخود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید. بهره

 خواهد بود.

پردازند مكلف به رعایت موارد ایمنی و اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می -88 هماد

 باشند.حفاظتی مناسب می

ها مطابق ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها، دستگاهبرداری از ماشیناند پیش از بهرهکارفرمایان مكلف -89 ماده

ها های الزم را توسط آزمایشگاهالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای مصوب شورای عنامهآیین

ها را برای اطالع به و مراکز مورد تائید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن

 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

قی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات کلیه اشخاص حقیقی یا حقو -90 ماده

های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی وسایل را حسب مورد همراه با نمونه

 ارسال دارند و پس از تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

اند بر اساس مصوبات شورای عالی ( این قانون مكلف85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده ) -91 ماده

حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امكانات الزم را تهیه و در اختیار 

ه آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی الذکر را بآنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق

های نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل

 باشند.مربوط کارگاه می

به اقتضای نوع کار در معرض بروز ها ( این قانون که شاغلین در آن85کلیه واحدهای موضوع ماده ) -92 ماده

بار توسط های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشكی تشكیل دهند و حداقل سالی یکبیماری

 های الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.ها معاینه و آزمایشمراکز بهداشتی درمانی از آن

چنانچه با تشخیص شورای پزشكی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در  -1 تبصره

اند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشكی مذکور بدون کاهش حق معرض ابتال باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مكلف

 السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

۹۵۴



 

 

  
 

رت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مكلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و در صو -2 تبصره

 بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود.

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و  -93 ماده

هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش گاهها، در کارگیری از حوادث و بیماریپیش

 پزشكی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشكیل خواهد شد.

شود ای و امور فنی کارگاه تشكیل میکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه -1 تبصره

های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانهو از بین اعضا، دو 

شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی گردند که وظیفهپزشكی باشند تعیین می

 باشد.و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می

هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و حوه تشكیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعملن -2 تبصره

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و ابالغ خواهد شد.

( این قانون امكان وقوع 85در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ) -94 ماده

نی و توانند مراتب را به کمیته حفاظت فبینی نمایند میه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشحادث

بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که 

 شود، ثبت گردد.به همین منظور نگهداری می

چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت  -رهتبص

ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و امور موضوع را همراه با دالیل و نظرات خود به نزدیک

 ین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرس

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر  -95 ماده

د، ( این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واح185شده در ماده )

های مندرج در این قانون ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتحادثه

 مسئول است.

اند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ( این قانون موظف85) مادهکارفرما یا مسئوالن واحدهای موضوع  -1 تبصره

گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطالع و امور اجتماعی اعالم میای که فرم آن از طریق وزارت کار ویژه

 اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

( این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل 85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ) -2 تبصره

های الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به ه باشند و کارگر با وجود آموزشو امكانات الزم را در اختیار کارگر قرار داد

۹۵۵



 

 

  
 

ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختالف، رأی هیئت دستورالعمل و مقررات موجود از آن

 حل اختالف نافذ خواهد بود.

  

 بازرسی کار -مبحث دوم

ین قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با به منظور اجرای صحیح ا -96 ماده 

 شود :وظایف ذیل تشكیل می

ک، آور و خطرناویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیاننظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به -الف

 وان.مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوج

 های مربوط به حفاظت فنی.ها و دستورالعملنامهنظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین -ب

آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و  -ج

 ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

ها و تحقیق پیرامون اشكاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان بررسی -د

 های تكنولوژی.های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتو دستورالعمل

گونه موارد به منظور نوتحلیل عمومی و آماری ایهای مشمول و تجزیهرسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه -هـ

 گیری حوادث.پیش

ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت  ریزی، کنترل،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسئول برنامه -1 تبصره

 کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد.

با تذکر اشكاالت و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان بازرسی به صورت مستمر، همراه  -2 تبصره

 گیرد.در مراجع صالح انجام می

 های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره -97 ماده

اعی، ر با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتمنامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کاآیین -تبصره

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این 

 ها را از هر نوع تعرض مصونشرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقالل شغلی بازرسان را تأمین کند و آن

 .بدارد
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بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبیل در هر موقع از  -98 ماده

توانند به دفاتر و مدارک ( این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می85روز به مؤسسات مشمول ماده )شبانه

 ها رونوشت تحصیل نماید.ام یا قسمتی از آنمربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تم

 های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.ورود بازرسان کار به کارگاه -تبصره

ها در بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با آن -99 ماده

ای که برای آزمایش الزم است در مقابل رسید، نمونه اندازهگیرند، بهدر انجام کار مورداستفاده قرار می باشند و یاتماس می

 بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

ظت ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفانامهسایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین -تبصره

درمان و آموزش پزشكی خواهد داشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، فنی و به

 رسید.

ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه -100 ماده

 ها باشد و در صورت تقاضایهنگام بازرسی باید همراه آن اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هستند که

 مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حكم  -101 ماده

 گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شناسان بهداشت کار میبازرسان کار و کار -1 تبصره

 شرکت نمایند.

هایی گیری مراجع حل اختالف نسبت به پروندهتوانند در تصمیمبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی -2 تبصره

 ت کنند.اند، شرکها اظهار نظر کردهکه قبالً به عنوان بازرس در مورد آن

توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یكی از بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی -102 ماده

 ع باشند.نفها تا طبقه سوم و یا یكی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذیبستگان نسبی آن

شت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار بازرسان کار و کارشناسان بهدا -103 ماده

اند و یا نام اشخاص را که به آنان اطالعاتی داده یا موارد تخلف را و اطالعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده

 اند، فاش نمایند.گوشزد کرده

 مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.های متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات -تبصره
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ول این های مشمکارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه -104 ماده

قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد 

 های مقرر در این قانون محكوم خواهند شد.اتبه مجاز

 ای احتمال وقوع حادثه و یا بروزهرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه -105 ماده

ای مكلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

 اینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند.نم

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و  -1 تبصره

ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشكیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا کارشناسان بهداشت حرفه

فوراً تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار خواهند کرد 

 اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجرا است.

یا  ای ودستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

 ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.کارشناسان ذی

 شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.کارفرما مكلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می -2 تبصره

متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت  -3 تبصره

توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكایت کنند و دادگاه مكلف است به فوریت و خارج ای و تعطیل کارگاه میهحرف

 از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

 رت کار و امور اجتماعیهای اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزانامهها و آییندستورالعمل -106 ماده

 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  

 آموزش و اشتغال -فصل پنجم 

 کارآموز و مراکز کارآموزی -مبحث اول

 مراکز کارآموزی -1

 یز باال بردن دانش فنیدر اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و ن -107 ماده

 کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مكلف است امكانات آموزشی الزم را فراهم سازد.

 باشند.های الزم با وزارت کار و امور اجتماعی مینفع موظف به همكاریهای ذیها و سازمانوزارتخانه -تبصره
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ز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیا -108 ماده

 مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :

 مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر. -الف

ه های پیشرفتارتقای مهارت و تعلیم تخصصهای موردی برای بازآموزی، مراکز کارآموزی تكمیل مهارت و تخصص -ب

 ای.به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه

 مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی. -ج

ت، ربط )مانند وزارت بهداشهای ذیها و سازمانمراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همكاری وزارتخانه -د

 درمان و آموزش پزشكی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و...(.

( این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به 108مراکز آموزش مذکور در ماده ) -109 ماده

 طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز  های صنعتی، تولیدی وواحد -110 ماده

های الزم را با وزارت کار و امور اند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همكاریخویش مكلف

 اجتماعی به عمل آورند.

ات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزو -1 تبصره

 نماید.کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می

ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به دستورالعمل -2 تبصره

 مور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.پیشنهاد وزیر کار و ا

 ای آزاد نیز بهعالوه بر تشكیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه -111 ماده

منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی 

 شود.أسیس میت

نامه مربوط به تشخیص صالحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صالحیت مسئوالن و مربیان و نیز آیین -تبصره

نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران 

 خواهد رسید.
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 رآموزیکارآموز و قرارداد کا -2

 شود :از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطالق می -112 ماده

کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا  -الف

 بینند.های آزاد آموزش میآموزشگاه

ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال ه منظور فراگرفتن حرفهافرادی که به موجب قرارداد کارآموزی ب -ب

سال کمتر نبوده و از  15ها از که سن آننباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن

 سال تمام بیشتر نباشد. 18

 ابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزیکارآموزان بند )الف( ممكن است کارگرانی باشند که مط -1 تبصره

 نمایند.شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه میمعرفی می

های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تكالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند )ب( با دستورالعمل -2 تبصره

 رسد.ورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میپیشنهاد ش

( برای کارآموزی در یكی از مراکز کارآموزی پذیرفته 112( ماده )1کارگران شاغلی که مطابق تبصره ) -113 ماده

 شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :می

این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب شود و رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی -الف

 شود.می

 مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. -ب

اخت های خانوادگی به کارگر پردهایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتالعادهها و فوقمزایای غیر نقدی، کمک -ج

 ماکان پرداخت خواهد شد.شود در دوره کارآموزی کمی

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد 

 تواند به مراجع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.گردد، کارگر می

شود ( برای کارآموزی در یكی از مراکز کارآموزی پذیرفته می112ده )( ما1کارگری که مطابق تبصره ) -114 ماده

 مكلف است :

های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه -الف

 برساند.های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان نامهآیین

 پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد. -ب
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طالبه تواند برای مکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میدرصورتی -تبصره

 الف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اخت

( الی 79(، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد )112کارآموزان مذکور در بند )ب( ماده ) -115 ماده

 ( این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.84)

 رداد کارآموزی عالوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد :قرا -116 ماده

 تعهدات طرفین. -الف

 مزد کارآموز. -ج

 محل کارآموزی. -د

 حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد. -هـ

 شرایط فسخ قرارداد )در صورت لزوم(. -و

 قانونی ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند. هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات -ز

( این قانون( در صورتی مجاز است 80سال تمام )موضوع ماده ) 18کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن  -117 ماده

 که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

های آموزشی اند برای آموزش کارآموز، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردفمراکز کارآموزی موظ -118 ماده

وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین 

 انات الزم را فراهم آورند.مراکز مذکور باید برای تأمین سالمت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امك

  

 اشتغال -مبحث دوم

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید.  -119 ماده

ه های اشتغال نسبت بریزی برای فرصتهای ایجاد کار و برنامهاند تا ضمن شناسایی زمینهمراکز خدمات مذکور موظف

و معرفی بیكاران به مراکز کارآموزی )در صورت نیاز به آموزش( و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی  ت نامثب

 و خدماتی اقدام نمایند.

ریزی و حمایت از ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامهمراکز خدمات اشتغال در مراکز استان -1 تبصره

 باشند.بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همكاری با دفاتر مزبور میاشتغال معلولین خواهند 
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دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی )تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی، معلولین را از طریق  -2 تبصره

حمایت از تولید یا خدمات  های الزم و برقراری تسهیالت انجام کار والحسنه دراز مدت و آموزشهای قرضاعطای وام

ر ها، که معلولین دتبصرهآنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و 

 یابند، اقدام نماید.ها حضور میآن

ت رفاهی مورد نیاز های الزم را در جهت برقراری تسهیالنامهوزارت کار و امور اجتماعی مكلف است تا آیین -3 تبصره

معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر 

 کار و امور اجتماعی برساند.

  

 اشتغال اتباع بیگانه -مبحث سوم

ه اوالً دارای روادید ورود با حق کار مشخص کتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آناتباع بیگانه نمی -120 ماده

 های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.نامهبوده، ثانیاً مطابق قوانین و آیین

 باشند :( نمی120اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ) -تبصره

 ید وزارت امور خارجه.های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائاتباع بیگانه که منحصراً در خدمت مأموریت -الف

 ها با تائید وزارت امور خارجه.های وابسته به آنکارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان -ب

 ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.خبرنگاران خبرگزاری -ج

ت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه وزارت کار و امور اجتماعی با رعای -121 ماده

 موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

کار افراد داوطلب واجد تحصیالت بهمادهمطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آ -الف

 و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

 دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.تبعه بیگانه  -ب

 از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. -ج

ها احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آن -تبصره

ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب نامهجلسات هیئت، به موجب آیین و نحوه تشكیل

 رسد.هیئت وزیران می

 تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :وزارت کار و امور اجتماعی می -122 ماده
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 در ایران اقامت داشته باشد. ای که حداقل ده سال مداومتبعه بیگانه -الف

 ای که همسر ایرانی باشد.تبعه بیگانه -ب

مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسالمی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و  -ج

 های کشور و امور خارجه.یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه

تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و ر اجتماعی میوزارت کار و امو -123 ماده

که وضعیت آنان ارادی نباشد( پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت یا افراد بدون تابعیت را )مشروط بر آن

 د.وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نمای

 شود.پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می -124 ماده

 شود کارفرما مكلف است ظرفدر مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می -125 ماده

اعالم کند. تبعه بیگانه نیز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی 

را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه 

 کند.صالح درخواست میبیگانه را از مراجع ذی

کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه در مواردی که مصلحت صنایع  -126 ماده

نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می

 د.موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد ش

مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه  -تبصره

 خواهد بود.

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت  -127 ماده

یروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و امور اجتماعی و ها و با توجه به نخدمت و میزان مزد آن

سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان 

 صادر خواهد شد. خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسالمی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی

شود، اند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میکارفرمایان مكلف -128 ماده

 نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نمایند.

ل اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و های اجرایی مربوط به اشتغانامهآیین -129 ماده

( این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور 121نیز شرایط انتخاب اعضای هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده )

 اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
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 های کارگری و کارفرماییتشکل -فصل ششم 

به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و در اجرای اصل بیست  -130 ماده 

توانند و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می

 های اسالمی اقدام نمایند.نسبت به تأسیس انجمن

های تبلیغی، نسبت به تأسیس توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوههای اسالمی میانجمن -1 تبصره

های اسالمی در کل کشور ها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسالمی در سطح استانهای هماهنگی انجمنکانون

 اقدام نمایند.

های اسالمی موضوع این ماده ختیارات و نحوه عملكرد انجمننامه چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اآیین -2 تبصره

 باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع  -131 ماده

قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون  و

 های صنفی نمایند.توانند مبادرت به تشكیل انجمنکار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می

توانند نسبت به تشكیل کانون ی میهای صنفبه منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن -1 تبصره

 های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.های صنفی در استان و کانون عالی انجمنانجمن

های مربوطه به هنگام تشكیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات های صنفی و کانونکلیه انجمن -2 تبصره

 باشند.به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت  -3 تبصره

ورت های صنفی کارفرمایان، در صالمللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنفنی و بهداشت کار، کنفرانس بین

 یل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.تشك

توانند یكی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را کارگران یک واحد، فقط می -4 تبصره

 داشته باشند.

ربوطه، های مهای صنفی و کانونعملكرد انجمننامه چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه آیین -5 تبصره

حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد 

 رسید.

 ( این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به3نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره )آیین -6 تبصره

 تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
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ویكم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بر به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی -132 ماده

اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی 

 های تعاونی مسكن اقدام نمایند.توانند نسبت به ایجاد شرکتن کار باشند، میکه مشمول قانو

ی تعاونی هاتوانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسكن کارگران هر استان میشرکت -تبصره

ه توانند نسبت بمیها های مسكن کارگران استانهای هماهنگی تعاونیمسكن کارگران استان اقدام نمایند و کانون

اسكان(  -های مسكن کارگرانهای مسكن کارگران کشور )اتحادیه مرکزی تعاونیتشكیل کانون عالی هماهنگی تعاونی

 اقدام نمایند.

های کار و امور اجتماعی، مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همكاری با اتحادیه اسكان وزارتخانه

 های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.کتبوده و اساسنامه شر

وچهارم به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل -133 ماده

مول مشقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که 

 های تعاونی مصرف )توزیع( کارگری اقدام نمایند.توانند نسبت به ایجاد شرکتقانون کار باشند، می

های تعاونی توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف )توزیع( کارگران میشرکت -تبصره

نسبت  توانندها میی مصرف )توزیع( کارگران استانهاهای هماهنگی تعاونیمصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون

 -های مصرف )توزیع( کارگراناتحادیه مرکزی تعاونی»های مصرف کارگران به تشكیل کانون عالی هماهنگی تعاونی

 اقدام نمایند.« امكان

های الزم را با مكاریهای صنعتی موظف هستند تا ههای کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانهوزارتخانه

 های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.اتحادیه امكان به عمل آورند و اساسنامه شرکت

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشكالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل  -134 ماده

های مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتحفظ حقوق و تأمین منافع و بهره بیست ونهم قانون اساسی که متضمن

مدیران  های کارگران وتوانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانونباشد، کارگران و مدیران بازنشسته میپزشكی می

 ها اقدام نمایند.ها و استانبازنشسته شهرستان

ان و های عالی کارگرتوانند نسبت به تأسیس کانونها میان بازنشسته استانهای کارگران و مدیرکانون -1 تبصره

 مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به وزارتخانه -2 تبصره

 باشند.ته کشور میهای عالی کارگران و مدیران بازنشسهمكاری با کانون
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به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای  -135 ماده

توانند نسبت به تشكیل کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسالمی کار می

 نمایند.اسالمی کار در کل کشور اقدام 

وع های شوراهای اسالمی کار موضنامه چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملكرد کانونآیین -تبصره

این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

 برسد.

های تشخیص، ان جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی کار، هیئتکلیه نمایندگان رسمی کارگر -136 ماده

های حل اختالف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون هیئت

 شد. اهندهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خوعالی شوراهای اسالمی کار، کانون عالی انجمن

 نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.آیین -1 تبصره

های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور که تشكلدرصورتی -2 تبصره

 های عالی اقدام نماید.جامع، شوراها و هیئتتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در ماجتماعی می

های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشكل -137 ماده

 توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشكیالت مرکزی اقدام نمایند.قانون می

اسنامه تشیكالت مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه های انتخابات شورای مرکزی و اسنامهآیین -تبصره

توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب 

 هیئت وزیران خواهد رسید.

 ذکور نماینده داشته باشند.های متوانند در هر یک از تشكلمقام والیت فقیه در صورت مصلحت می -138 ماده

  

 

 جمعی کارهای دستهمذاکرات و پیمان -فصل هفتم

ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و گیری و یا حل مشكالت حرفهجمعی، پیشهدف از مذاکرات دسته -139 ماده

ها ل آنمشارکت طرفین در حیا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشكالت و تأمین 

یابد. ها در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق میو یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این

 های طرح شده از سوی طرفین باید متكی به دالیل و مدارک الزم باشد.خواست
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جمعی باشد ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و -1 تبصره

اذ ای دولت، اتخهای برنامهکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنمی

 ها را منع نكرده باشد.تصمیم در مورد آن

ی اختالفات با رعایت شئون طرفین و با خوددارآمیز وفصل مسالمتجمعی باید به منظور حصول توافق و حلمذاکرات دسته

 از هر گونه عملی که موجب اختالل نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند جمعی موافق باشند میکه طرفین مذاکرات دستهدرصورتی -2 تبصره

شد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشخص بی

جمعی ها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دستهجمعی به آنهای دستهپیمان

 است.

یک یا چند  بینماجمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیپیمان دسته -140 ماده

ها از )شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران( از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن

 شود.های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میها و کانونمابین کانونسوی دیگر و یا فی

سخه جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نعقاد پیمان دستهجمعی کار منجر به انکه مذاکرات دستهدرصورتی -تبصره

وم جمعی قرارگرفته و نسخه ستنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته

 ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.

 جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که :های دستهپیمان -141 ادهم

 بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.مزایایی کمتر ازآنچه در قانون کار پیش -الف

 با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. -ب

 موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای )الف( و )ب(، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. عدم تعارض -ج

وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای )الف( و )ب(  -1 تبصره

 د.روز به طرفین پیمان کتباً اعالم نمای 30مذکور در این ماده را ظرف 

نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای )الف( و )ب(  -2 تبصره

باید متكی به دالیل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دالیل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت 

 ( همین ماده اعالم گردد.1مذکور در تبصره )

های قبلی و یا هر یک از موضوعات نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانکه اختالفدرصورتی -142 ماده

مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی 
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های واست هر یكی از طرفین اختالف و یا سازمانتولید از سوی کارگران شود هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخ

 کارگری و کارفرمایی، موضوع اختالف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید.

تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ جمعی نظر مذکور را نپذیرد میکه هر یک از طرفین پیمان دستهدرصورتی -تبصره

(( به هیئت حل اختالف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای 158ع ماده )اعالم نظر هیئت تشخیص )موضو

 رسیدگی و صدور رأی نماید.

 جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت بههیئت حل اختالف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختالف در پیمان دسته

 کند.جمعی کار اعالم میپیمان دسته

ه پیشنهادات هیئت حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و کدرصورتی -143 ماده

امور اجتماعی موظف است بالفاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم الزم به وزارت کار و امور اجتماعی اطالع دهد. 

ا به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب تواند مادام که اختالف ادامه دارد، کارگاه ردر صورت لزوم هیئت وزیران می

 کارفرما اداره نماید.

نهایی تواند به تگردد هیچ یک از طرفین نمیجمعی کار که برای مدت معینی منعقد میهای دستهدر پیمان -144 ماده

تماعی این ر اجکه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و اموقبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن

 تغییر را ایجاب کند.

تمرار باشد و چنانچه کار اسجمعی کار مؤثر نمیفوت کارفرما و یا تغییر مالكیت از وی، در اجرای پیمان دسته -145 ماده

 مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.داشته باشد، کارفرمای جدید قائم

جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از ارفرما قبل از انعقاد پیمان دستهدر کلیه قراردادهای انفرادی کار که ک -146 ماده

جمعی الزم االتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد نماید، مقررات پیمان دستهآن منعقد می

 جمعی باشند.دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته

  

 خدمات رفاهی کارگران -فصل هشتم

دولت مكلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده  -147 ماده

 ها فراهم سازد.آن

اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن های مشمول این قانون مكلفکارفرمایان کارگاه -148 ماده

 کارگران واحد خود اقدام نمایند.
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 ها مستقیماً با کارگران فاقدهای مسكن و در صورت عدم وجود این تعاونیاند با تعاونیکارفرمایان مكلف -149 ماده

 های بزرگ مكلفهای شخصی مناسب همكاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاهمسكن جهت تأمین خانه

 باشند.گر میهای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیبه احداث خانه

ر ها و سایدولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانكی و امكانات وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری -1 تبصره

 ربط همكاری الزم را بنماید.های ذیدستگاه

ول مهای بزرگ مشهای دولتی و نوع کارگاهنحوه و میزان همكاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه -2 تبصره

ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب نامهاین ماده طبق آیین

 هیئت وزیران خواهد رسید.

اند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مكلف -150 ماده

داران باید شرایط و ساعات کار را با همكاری مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزهو نیز در ایام ماه 

انجمن اسالمی و شورای اسالمی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه 

 ضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فری

سازی و مانند آن( دور از مناطق هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین )راهدر کارگاه -151 ماده

اند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )صبحانه، نهار و شام( برای کارگران شوند، کارفرمایان موظفمسكونی ایجاد می

ها به اقتضای فصل، محل و مدت فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه خود

 کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

نان وبرگشت کارکدر صورت دوری کارگاه و عدم تكافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت -152 ماده

 د وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.خو

های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیالت الزم را از اند برای ایجاد و اداره امور شرکتکارفرمایان مكلف -153 ماده

 ها فراهم نماید.قبیل محل، وسایل کار و امثال این

پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی های مربوط به نحوه اجرای این ماده با دستورالعمل -تبصره

 خواهد رسید.

ب بدنی کشور، محل مناساند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتکلیه کارفرمایان موظف -154 ماده

 های مختلف ورزش ایجاد نمایند.برای استفاده کارگران در رشته

جاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا نامه نحوه ایآیین -تبصره

بدنی کشور تهیه و به تصویب هیئت هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت

 وزیران خواهد رسید.
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های و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان اند بر حسب اعالم وزارت کارها موظفکلیه کارگاه -155 ماده

های سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تكلیف، ساالن، به ایجاد کالسمسئول در امر سوادآموزی بزرگ

چگونگی تشكیل کالس، شرکت کارگران در کالس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و 

 اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. امور

نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهیشرط ورود کارگران به دوره -تبصره

 است.

 ری، حمام و دستشوییهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخودستورالعمل -156 ماده

 ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.نامهبرابر آیین

  

 مراجع حل اختالف -فصل نهم

ر، اهر گونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات ک -157 ماده

جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم های دستههای کارگاهی یا پیماننامهقرارداد کارآموزی، موافقت

 که شورای اسالمی کار در واحدیها در شورای اسالمی کار و درصورتیبین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن

وفصل خواهد شد و در صورت عدم و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران

 وفصل خواهد شد.های تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حلسازش از طریق هیئت

 شود :هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشكیل می -158 ماده

 ماعی.یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجت -1

 یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان. -2

های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن -3

د هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام تواند نسبت به تشكیل چنها، وزارت کار و امور اجتماعی میمیزان کار هیئت

 نماید.

کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختالف  -تبصره

 مراجعه و اقامه دعوی نماید.

که ظرف مدت گردد و درصورتیاالجرا میروز از تاریخ ابالغ آن الزم 15های تشخیص پس از رأی هیئت -159 ماده

نماید مذکور یكی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختالف تقدیم می

 االجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیئت بایستی در پرونده درج شود.و رأی هیئت حل اختالف پس از صدور قطعی و الزم
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از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار هیئت حل اختالف استان  -160 ماده

های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران استان یا کانون انجمن

ئیس دادگستری محل و یا نمایندگان واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت )مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و ر

ها، وزارت کار و امور اجتماعی گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئتسال تشكیل می 2ها( برای مدت آن

 تواند نسبت به تشكیل چند هیئت حل اختالف در سطح استان اقدام نماید.می

ضرورت به تعداد الزم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی  های حل اختالف با توجه به حجم کار وهیئت -161 ماده

 االمكان خارج از وقت اداری تشكیل خواهد شد.و حتی

ور کنند. عدم حضهای حل اختالف از طرفین اختالف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت میهیئت -162 ماده

حضور  که هیئتگی و صدور رأی توسط هیئت نیست، مگر آنها مانع رسیداالختیار آنهر یک از طرفین یا نماینده تام

ن االمكانماید. درهرحال هیئت حتیطرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می

 نماید.ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی الزم را صادر می

ها و شوراهای اسالمی ر صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنتوانند دهای حل اختالف میهیئت -163 ماده

واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع، 

 استماع نمایند.

ها جلسات آن های تشخیص و حل اختالف و چگونگی تشكیلمقررات مربوط به انتخاب اعضای هیئت -164 ماده

 توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

که هیئت حل اختالف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حكم بازگشت به کارگر اخراجی و درصورتی -165 ماده

ه بودن اخراج(، کارگر مشمول اخذ حق کند و در غیر این صورت )موجپرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می

 ( این قانون خواهد بود.27سنوات به میزان مندرج در ماده )

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مكلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت  -تبصره

 روزمزد و حقوق به وی بپردازد. 45هر سال 

االجرا بوده و به وسیله اجرای احكام دادگستری از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم آرای قطعی صادره -166 ماده

ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور نامهبه مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین

 رسد. اجتماعی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران می
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  عالی کار شورای -فصل دهم

شود. وظیفه شورا انجام کلیه در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشكیل می -167 ماده

 تكالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

 اند از :اعضای شورا عبارت

 است شورا را به عهده خواهد داشت.وزیر کار و امور اجتماعی، که ری -الف

دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت  -ب

 که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. وزیران

 کشاورزی( به انتخاب کارفرمایان.سه نفر از نمایندگان کارفرمایان )یک نفر از بخش  -ج

 سه نفر از نمایندگان کارگران )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کانون عالی شوراهای اسالمی کار. -د

شورای عالی کار از افراد فوق تشكیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین 

 نتخاب مجدد آن بالمانع است.گردند و او انتخاب می

 کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.هر یک از اعضای شرکت -تبصره

العاده به دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوقبار تشكیل جلسه میشورای عالی کار هر ماه حداقل یک -168 ماده

ورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت شود. جلسات شدعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشكیل می

 یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.می

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی  -169 ماده

از را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطالعات مورد نی

 دهند.می

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و  -تبصره

 یشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شوراامور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می

 عالی کار شرکت خواهد کرد.

های مربوط به چگونگی تشكیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و دستورالعمل -170 ماده

البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی

تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران  بود که حداکثر ظرف دو ماه از

 خواهد رسید. 
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 هاجرائم و مجازات -فصل یازدهم

متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امكانات خاطی و  -171 ماده

 جریمه نقدی و یا هر دو محكوم خواهد شد. مراتب جرم به مجازات حبس یا

ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت که تخلف از انجام تكالیف قانونی سبب وقوع حادثهدرصورتی

های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تكلیف کارگر شود، دادگاه مكلف است عالوه بر مجازات

 نماید.

المثل ( این قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت6کار اجباری با توجه به ماده ) -172 دهما

روز تا یک سال و یا  91کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 

زانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک برابر حداقل مزد رو 200تا  50جریمه نقدی معادل 

های فوق محكوم و مشترکا مسئول پرداخت موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات

 که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.المثل خواهند بود. مگر آناجرت

المثل، چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجرت -رهتبص

 محكوم خواهند شد. مادهبا توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این 

( و قسمت دوم 155) -(154) -(153) -(152) -(151) -(149متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -173 ماده

(، عالوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با 78ماده )

قدی از نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه ن 100های کمتر از توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه

صد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازای هر هفتاد تا یک

 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. 10صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 

(، برای هر مورد تخلف 41( و تبصره ماده )59) -(45) -(38متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد ) -174 ماده

حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و 

 امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد : 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 50تا  20نفر،  10برای تا  -1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 10تا 5نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100برای تا  -2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 5تا  2نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

( برای هر مورد 92( و )82) -(81) -(80) -( )قسمت اول(78واد )متخلفان از هر یک از موارد مذکور در م -175 ماده

تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت 

 کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد :
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 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 100تا  30نفر،  10تا  برای -1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 30تا  10نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100برای تا  -2

برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تكرار تخلف،  10تا 5نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

 روز محكوم خواهند شد. 120روز تا  19برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از  5/1تا  1/1ذکور از متخلفات م

( برای 91( و )84) -(83) -(79) -(77) -(75) -(61) -(52متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -176 ماده

رگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کا

 وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد :

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 500تا  200نفر،  10برای تا  -1

 ابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.بر 50تا  20نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100برای تا  -2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 20تا  10نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

 روز محكوم خواهند شد. 180روز تا  91در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 

( برای هر مورد تخلف 90( )قسمت اول ماده( و )89) -(87متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -177 ماده

حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و 

 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد : 120تا 91امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 600تا  300نفر،  10های تا در کارگاه -1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 1000تا  500نفر،  100تا 11های در کارگاه -2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 1500تا 800نفر به باال،  1000های در کارگاه -3

 روز محكوم خواهند شد. 180روز تا  121حبس از  در صورت تكرار تخلف، متخلفان به

ی های کارگری یا کارفرمایهر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشكل -178 ماده

ی نهای قانونی و انجام وظایف قانوهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشكلها در تشكلنماید، یا مانع از عضویت آن

برابر حداقل مزد  100تا  20ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از آن

 روز و یا هر دو محكوم خواهد شد. 120روز تا  91روزانه کارگر در تاریخ صدور حكم یا حبس از 

های زرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاهکارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه با -179 ماده

مشمول این قانون گردند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به ایشان خودداری کنند در هر مورد با توجه به شرایط و 

برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حكم و در صورت  300تا  100امكانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 

 روز محكوم خواهند شد. 120روز تا  91رار به حبس از تك

۹۷۴



 

 

  
 

موقع آرای قطعی و الزم اجرای مراجع ( این قانون از اجرای به159کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ) -180 ماده

قدی ه نحل اختالف این قانون خودداری نمایند، عالوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امكانات خاطی به جریم

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محكوم خواهند شد. 200تا  20از

کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به  -181 ماده

 بپذیرند و یا در مواردی که رابطه ها قید شده استکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر ازآنچه در پروانه کار آن

گردد گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میاستخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می

س بمراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ننمایند، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به مجازات ح

 روز محكوم خواهند شد. 180روز تا  91از 

( این قانون از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور 192کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ) -182 ماده

رد با توجه اجتماعی خودداری نمایند، عالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مو

برابر حداقل مزد روزانه کارگر محكوم خواهند  250تا  50به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 

 شد.

( این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، عالوه 148کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ) -183 ماده

ارگر )سهم کارفرما( با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به ک

 معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محكوم خواهند شد.

المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت -184 ماده

ت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل از اموال شخص حقوقی پرداخ

یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد 

 شد.

های کیفری دادگستری است. رسیدگی اه( در صالحیت دادگ184( تا )171رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ) -185 ماده

 مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر  -186 ماده

رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی یای که به تصویب هیئت وزیران منامهکار و امور اجتماعی به موجب آیین

 کارگران به مصرف خواهد رسید.

  

 مقررات متفرقه -فصل دوازدهم

اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان کارفرمایان مكلف -187 ماده

 یند.شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نما

۹۷۵



 

 

  
 

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران  -188 ماده

ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول های خانوادگی که انجام کار آنکارگاه

 شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.وی انجام می

حكم این ماده مانع انجام تكالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است،  -تبصره

 باشد.نمی

ها، برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلهای مربوط به پرورش و بهرهدر بخش کشاورزی، فعالیت -189 ماده

و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبورعسل و  های جنگلی و نیز دامداری و تولیدمراتع، پارک

تواند از ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران میکاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت

 شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ونقل )هوایی، زمینی و دریایی( خدمه ادان، کارکنان حملها، مزد و حقوق صیمدت کار، تعطیالت و مرخصی -190 ماده

ها به و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن

یرد، در گمی ها نوعاً در ساعات متناوب انجامشود و همچنین کارگرانی که کار آنوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می

وارد سكوت گردد. در مهایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین مینامهآیین

 مواد این قانون حاکم است.

توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون های کوچک کمتر از ده نفر را میکارگاه -191 ماده

ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به نامهی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیینمستثن

 تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ی انامهاند در مهلت مقرر، آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیینکارفرمایان موظف -192 ماده

 رسد تهیه و تسلیم نمایند.یر کار و امور اجتماعی میکه به تصویب وز

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد به منظور تأمین کادر  -193 ماده

های الزم را در اند آموزششده متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین

 ه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.زمین

نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آیین

 رسد.آموزش پزشكی می

می کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج اند در زمینه آموزش نظاها مكلفکارفرمایان کارخانه -194 ماده

 های الزم را مبذول دارند.سپاه پاسداران انقالب اسالمی همكاری

نامه اجرایی این ماده با همكاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آیین -تبصره

 تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۹۷۶



 

 

  
 

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت کار و امور اجتماعی مكلف  -195 ماده

 ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.است همه

متعارف  هایبینی هزینهضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش -تبصره

 مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

وزارت کار و امور اجتماعی مكلف است در جهت آگاهی و شكوفایی فكری بیشتر کارگران و رشد کارهای  -196 ماده

دارک م دیگر را تهای الزهای علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسالید و آموزشعلمی، عملی، تخصصی در زمینه

های گروهی و یا هر نحو دیگری که الزم باشد در اختیار آنان ببیند و این امكانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه

 قرار دهد.

دولت مكلف است با توجه به امكانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت  -197 ماده

 اورزی بپردازند تسهیالت الزم را فراهم نماید.کنند و به کار کش

تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در وزارت کار و امور اجتماعی می -198 ماده

 های جمهوری اسالمی ایران، وابسته کار منصوب نماید.نمایندگی

 گردد.ی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام میوابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماع -1 تبصره

اند پس از تصویب این وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظف -2 تبصره

 نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.قانون آیین

های اجرایی نامهزارت کار و امور اجتماعی مكلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیینو -199 ماده

 مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا  -26/12/1337مصوب  -های اجرایی قانون کارنامهآن دسته از آیین -تبصره

 باشند.های موضوع این ماده قابل اجرا مینامهصویب آیینت

 گردند.های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو مینامهبا تصویب این قانون و آیین -200 ماده

 مناسب به اطالع هایوزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تكالیف مذکور در این قانون را با روش -201 ماده

 کارگران و کارفرمایان برساند.

وزارت کار و امور اجتماعی مكلف است سازمان و تشكیالت خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و  -202 ماده

 به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

 باشند.ای این قانون میوزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجر -203 ماده

۹۷۷



 

 

  
 

هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده مفاد این ماده رافع تكالیف و مسئولیت -1تبصره 

های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم ربط و مؤسسات و کارگاههای ذیوزارتخانه

وهشت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و موادی از آن مورد اختالف مجلس صتمهرماه یک هزار و سیصد و ش

و شورای نگهبان قرارگرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصالح و تتمیم 

-66-65-64-62-60-59-58-56-53-52-51-46-41-33-32-31-29-27-26-24-20-15-13-8-7-3مواد 

67-69-70-73-81-105-108-110-111-112-113-114-118-119-130-131-135-136-137-138-143-

-178-177-176-175-174-173-172-171)مواد _ها کل فصل مجازات -151-154-155-158-159-160-166

مشتمل بر دویست و سه ماده و  203و  188-189-190-191-202-( 179-180-181-182-183-184-185-186

مع ونه به تصویب نهائی مجویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصتستصد و بییک

 تشخیص مسلحت نظام رسید.
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