
تجهیزات پزشکی

موضوعنام شرکتردیف

از زنوم قارچ  DNAاستخراج کیتزیست پویان آفتاب کاسپین1

سیستم هوشمند مدیریت زنجیره سرمابینا پردازش گیل2

ایده تجهیز سبز خزر3
ساخت کیسه جمع آوری ترشحات 

تراکئوستومی

تولید سوند معدهکیان طب کاسپین4

تخت نگهدارنده نوزادپژوهشگران تندرستی کادوس5

ساخت کیت تشخیص جنسیتکاسپینهامون ژن6

کیت تشخیص مولکولینوین ژن مهر ایران7

نگاتوسکوپ الکترونیکتصویر درمان سپید8

تحریک یا پاسخ دادن روی امواج مغزپیام گیالن مهر9

تهیه و ارزیابی زخم پوش های هیدروژلیمسیحا التیام گستران10

طراحی و تولید الم های آموزشییکتا آموز شریف11



دارویی

موضوعنام شرکتردیف

فرآورده های طب سنتیطب سینا گستر یاسین1

داروی جدید ترمیم سوختگی گیاهیپروین سوختگی رویین2

داروی گیاهی مشکالت گوارشیمهسان صبا فارمد3

ه نشان نانو ساختار کلوییدی نقره اکسید روی الینانو زیست آروان طب4
دار شده بر روی سطح استنت دبل جی

مردانتهیه مکمل تقویت کننده سیستم باروریفن آور پویا یافته5

ای طراحی و تولید محلول پاک کننده آلودگی هایده بنیان سالمت6
رادیو اکتیو

وی طبیپرورش تکثیر و بسته بندی بهداشتی زالایده محور سبز نعیم7

رفع سوسپانسیون خوراکی بر پایه آلژینات جهتسالمت کاسپیندانش8
رفلکس

خدمات آموزشی تحقیقاتیبامداد فارمد پارس9

شربت )تولید فرآورده های غذایی ودارویی سیمرغ سالمت هیرکانیان10
(سکنجبین

تولید صابون های دست ساز گیاهیگلبرگ دارو گیل11



آزمایشگاهیو علوم زیستی

موضوعنام شرکتردیف

های سلولی و حیوانی متداولمدل تولید زیست مدل تی تی1

مدل پیش بالینی حیوانات آزمایشگاهیدانش گستر اقلیم یاس2



فناوری اطالعات

موضوعنام شرکتردیف

سامانه جامع ارائه خدمات و مراقبت های بالینیسالمت الماس شمالفناوران1
در منزل

2
پرتو آراد پایش گستر

اپلیکیشن پایش سالمت روان

3
پردازش و فناوری سالمت قشمدانش

سامانه یکپارچه مدیریت انبار دارویی

4
طراحی و تولید وب اپلیکیشن مرجع اموزش دانش دارو روژان

الکترونیک روژان مد

5
غربالگری و درمان روانشناختی دیجیتالی سالمت ذهن دیجیتال

اختالالت شایع روانی 



مهندسی بهداشت محیط

موضوعنام شرکتردیف

1
ا طرح و ساخت سیستم تصفیه فاضالب بشهباز راشیه

جن استفاده از فرآیند تلفیقی رشد ثابت و ل
فعال با بستر شلتوک برنج

یارائه خدمات فنی و تخصصیبهداشت حرفه اسالمت پایش البرز2



حوزهموضوعشرکتردیف

داروییگیاهانتتولید پماد سوختگی پوسانوش داروی گیالن1

اککاوشگران طبیعت پ2
تشخیص و اندازه گیری سموم

بیولوژیک جلبک ها
بهداشت محیط

سموم و آالینده های
زیست محیطی

3
ه فراورده تهیه و تاکثیر سلول و تهیسلول بافت فناورالماس

های بیولوژیک
آزمایشگاهی
سلول درمانی

دیجیتال مارکتینگ و فاخرکارآفرینان شایسته4
کارآفرینی

کارآفرینی دانش
بنیان

سامانه یک پارچه خرید ارزی و میکرو افزار قشم5
فناوری اطالعات(سیماد ) _ریالی 

دانش بنیان


