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  رشد واحدهاي فناوركز امر ٥-٣-٢

  اكز رشد به تفكيك نوع مركزمرهاي  زارش برخي از فعاليت: گ١- ٥- ٣- ٢جدول 

  رشد نوع مركز

  عنوان فعاليت
  علوم انساني  جامع

  ٥  ١١  تعداد كل جلسات شوراي فناوري

  ٩  ٢  هاي وارد شده به دوره رشد مقدماتي تعداد شركت

  ٣  ٦  هاي وارد شده به دوره رشد تعداد شركت

  -  ٩  هاي مستقر در مركز رشد تعداد شركت

  ٤  ١٢  های شرکت شده تعداد جشنواره

  -  ٢٠  فعالبنيان  هاي دانش تعداد شركت

  -  ١٨  هاي مركز رشد تعداد اختراعات ثبت شده شركت
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  (جامع) عناوين واحدهای فناوری مراکز رشد فعال: ٢- ٥- ٣- ٢جدول 

  نوع مركز رشد

  واحدهای فناورین وياعن
  جامع

   نهامین پردازان آسیا

  دنا زیست آسیا

  صنایع بازیافت و تبدیل کهکشان سبز پاژ

  سوالر باد انرژي

  سازان)بنیان ابزار هوشمند پارس (ربات 

  بیوتکنولوژي زیستآزما

  فنی مهندسی بسپار پایش پارس

  بعدي ارم فناوران پویشگر سه

  روشان طلوع شرق

  تارا تک شرق

  کسري انرژي پاسارگاد

  مانا زیست فناوران مهرسان

  پیشتاز نانو فناورتوس

  زیست فناوري پارند

  تجهیز توس هیدرو

  گروه فناوري نیاوند شرق

  دقیق سازان صنعت

  آبزي پروان پاژ

  بومرویان پرند

  نهالستان گهربار شرق

  زیست  کنکاش توس

  دانش کاوان سازه 

  ایده پردازان جوان فالینوس

  حقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق

  مکمل هاي غذایی ودارویی فراسودمند رازي

  پایا تغذیه بیهق

  اندیشه سازان کاوشگر داریس

  توسعه فناوري پایش خوردگی یکتا

  دانش ماشین دمیک

  نانو فناوري ارنیکا
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  (ادامه): ٢- ٥- ٣- ٢جدول 

  نوع مركز رشد

  عناوين واحدهای فناوری 
  جامع

  آروین واپایش شرق

  نوآوران فرا صنعت پوریان

  خوشه پروران زیست فناور

  اوراسیا تجارت ایرانیان

  توسعه سامانه هاي هوشمند آشیان توس

  آذریون بذر توس

  پتروفرایند بارثاوا

  رادان الکترونیک فردوسی

  نانو سبز فناور

  فناوري هاي پیشرفته الکترونیک و مخابرات زیگورات

  مهندسی مدیر آب

  پردیسصنیع 

  بهین فرآوران شرق گستر

  بافت فناوران ایران

  نوین کود برتر

  نانو گستر توس

  گل نگاران توس

  نانو فناوران سپهر شرق

  شکوفا ژن برنا

  نیک آزماي آرتاتابان

  صنایع انرژي پرتو

  مکمل فراسودمند دانش پژوهان

  سیناطب یکتاي پاژ

  نان ثامن الحجج

  پارس کاتالیست

  اکو بوم

  آتی تک
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  و شرکت هاي دانش بنیان آف) نی(اسپ یشیزا يتعداد شرکت ها :٣- ٥- ٣- ٢جدول 

  تعداد  عنوان

  7  فناور مستقر در مراکز رشد ياز واحدها آف) نی(اسپ یشیزا يشرکت ها تعداد 

  20  (مستقل) فعال انیتعداد شرکت دانش بن

  1  فعال (با مشارکت دانشگاه) انیتعداد شرکت دانش بن

  


