واحدهای فناور عضو در پارک علم و فناوری البرز
ردیف

واحد فناور

زمینه فعالیت

حوزه فعالیت

آدرس وب سایت

ایمیل

1

زیست گوهر نامدار پژواک

کشاورزی و منابع
طبیعی

کود بیولوژیک سازگار با اقلیم

-

aksadeghi@yahoo.com

2

دزپارت البرز ایرانیان

فنی مهندسی

تولید سیستم گرمایش مرکزی تاسیسات ساختمان (دیگهای درون
مشعل )

-

mohammad.soltani63@gmail.com

3

رایمند زیست فناور البرز

فنی مهندسی

تجهیزات آزمایشگاهی زیستی و کشاورزی

www.tebtajhiz.ir

tebraimand@yahoo.com

4

نور صنعت فردوس

فنی مهندسی

تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی ،عمران و زیستی

www.noorsanatco.com

noorsanatferdows@yahoo.com

5

صنایع شیمی ساختمان آبادگران

فنی مهندسی

تولید محصوالت شیمیایی ساختمان مانند افزودنیهای بتن ماستیک،
آب بند ،کفپوش و ...

www.abadgarangroup.net

e.mehrabi@abadgarangroup.com

6

نیما اتصال ایده

فنی مهندسی

طراحی و تولید فلنچ های پلیمری

-

nima_ansari2005@yahoo.com

7

فناوری دارویی درسا به ساز

فنی مهندسی

تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی ،نفت ،گاز و پتروشیمی  ،پزشکی و
زیستی (تولید اتاق تمیز پرتابل ،پایلوت رآکتورهای پرتابل و )...

www.dorsatech.ir/fa

dorsatec@yahoo.com

8

فناوری آنتن های کارن

فنی مهندسی

آنتن پسیو مخابراتی و نظامی

www.karenatc.com

mohsenkaboli.kntu@gmail.com

9

پالسما پژوه پارس

فنی مهندسی

طراحی و ساخت دستگاههای پوشش دهی پالسمایی با نیتروژن

www.plasmapazhouh.ir

saied.roostaie@gmail.com

11

نبید داروی ایرانیان

علوم پزشکی

تولید داروهای گیاهی( تولید قطره گیاهی نبید دارو )

www.nabid.co.123site.org

nabid.daroo@yahoo.com

11

فراز پایه البرز کرج

فنی مهندسی

عایق رطوبتی کوپلیمری سبز

www.farazpaye.com

farazpaye@gmail.com

12

سام آرین اکسیر

علوم پزشکی

طراحی فرموالسیون و تولید داروهای گیاهی

www.samexir.ir

info@samexir.ir

13

کیان نانو نوآور شمال

کشاورزی و منابع
طبیعی

بسته بندی زیست سازگار تخریب پذیر-نهال گردوی پیوندی

-

nj.ramedani@yahoo.com

14

تولیدی راهبر زیست فناور البرز

کشاورزی و منابع
طبیعی

کود بیولوژیک (تولید بتا کاروتن  ،تولید کود بیولوژیک )

www.raahbargroup.com/Fa

info@raahbargroup.com

15

خوشه فن بازار

علوم انسانی

تجاری سازی و برنامه ریزی استراتژیک

-

itaday@yahoo.com

16

کیمیاگران علم و صنعت رویان

فنی مهندسی

تولید پک سرما /گرما قابل شارژ ،پلیت ماکزی زورب (با جذب
بیشینه) و ..

www.rastroyan.ir

abolfazlhatami@gmail.com

17

درنیکا صدف کوشا

کشاورزی و منابع
طبیعی

ساخت کوره زغال چوب سبز و مشتقات فرایند تولید

www.hkousha.com

ha494494@gmail.com

18

آبفا فناور ایرانیان ( آفاکو )

فنی مهندسی

ربات بازرسی خطوط لوله آب ،نفت و گاز( ویدئومتری)

www.afaco-videometery.com

afaco.videometery@gmail.com

واحدهای فناور عضو در پارک علم و فناوری البرز
ردیف

واحد فناور

زمینه فعالیت

حوزه فعالیت

آدرس وب سایت

ایمیل

19

توسعه گران الکترونیک رخش

فنی مهندسی

تولید بردهای الکتریکی و الکترونیکی

www.rakhshtab.ir

tegraelectronic@gmail.com

21

تولیدی  -تحقیقاتی پرسا

دامپزشکی

تولید مکمل غذایی و محصوالت دارویی و بهداشتی دام ،طیور و
آبزیان

www.perssa.ir

jperssa@yahoo.com

21

آرشام دارو آریا

فناوری زیستی

تولید داروهای گیاهی ( شربت اوپیو کاف  ،اسپریه برونکوسپت و
شربت بی بی اسلیپ )

www.arshamdarou.com

shrezazadeh@yahoo.com

22

فناوران پارس ماهان فرا تراشه

فنی مهندسی

هوشمند سازی مدارس (دستگاه رایانا و تولید نرم افزارهای آموزشی)

www.mahantarashe.ir

norouzi28@yahoo.com

23

پیشرو قهوه کیانوش

کشاورزی و منابع
طبیعی

تولید دمنوش و نوشیدنیهای گیاهان دارویی

-

momidi@ut.ac.ir

24

بازرگانی ایمن برق سیستم

فنی مهندسی

ساخت و ارائه خدمت در زمینه مقره سنجش ولتاژ و جریان

www.ibco.ir

rouzbehradbeh@gmail.com

25

ماشین صنعت مهر البرز
( آمیمکو)

فنی مهندسی

طراحی و ساخت تجهیزات حفاری کوچک آزمایشگاهی ثابت و
پرتابل

www.amimco.com

amimco@gmail.com

26

زیست فناوری نوژن البرز

کشاورزی و منابع
طبیعی

کشت درون شیشه ای و تولید متابولیت ثانویه

www.ng-biotech.com

newgenebiotech@gmail.com

27

آوا ژن پویش

علوم پزشکی

فاکتور رشد  ،EGFطراحی فرایند کیتهای استخراج  ،DNAپالسمید
و استخراج از ژل و...

www.avagene.com

reza.taheripak@gmail.com

28

گیلزان انرژی پایدار

فنی مهندسی

عایق لرزشگیر صوتی  -چسبهای پلی یورتانی

www.faaltarin.com/gylzan

gylzan@gmail.com

29

راهبران کاتالیست

فنی مهندسی

طراحی نانو پودر مس

www.rcatal.ir

rcatalyst01@gmail.com

31

زرین کوه

فنی مهندسی

تولید بتن فشرده غلتکی و رویه فشرده بتنی

www.zarrinkooh.com

info@zarrinkooh.com

31

آذر چرخش فوالد البرز

فنی مهندسی

طراحی و ساخت گیربکس  ،الکتروموتور،کوپلینگ و ...

-

farhadi_s@yahoo.com

32

سبز فناوران آویژه

فنی مهندسی

توربین بادی محور عمود با پره هوشمند

-

bayat61@yahoo.com

33

نوران سازه رهاورد آویژه

فنی مهندسی

تولید کلید و پریز و شیر آالت لمسی

-

keyumars_co@yahoo.com

34

فناوری فراساحلی بستردریا

فنی مهندسی

طراحی و تولید تجهیزات فناوری دریایی مانند جزر و مد سنج ،بویه
 ،سنجش تعادل کشتی

-

bayat61@yahoo.com

35

حکیمان دوراندیش پارس

علوم پایه

طراحی و تولید انواع فیلترهای نانو

www.hakiman.co

hakimanpars@gmail.com

36

توسعه تجهیزات دانه بندی کاسپین

فنی مهندسی

تولید توری ضد فرسایش فوالدی

-

info@caspianmesh.com

واحدهای فناور عضو در پارک علم و فناوری البرز
ردیف

واحد فناور

زمینه فعالیت

حوزه فعالیت

آدرس وب سایت

ایمیل

37

زیست فناور پیشتاز واریان

کشاورزی و منابع
طبیعی

تولید نهاده زیستی کشاورزی با منشا قارچهای میکوریزی

www.Bio-zpv.com

amir_a1989@yahoo.com

38

بسامد گستر فردا

فنی مهندسی

طراحی و تولید دستگاه فلز یاب ( مانند مین یاب زمینی )

-

basamadgostar@gmail.com

39

کارآفرینان استوار

فنی مهندسی

صندلی متحرک برقی چند منظوره

www.karost.ir

reza.ramezani29@gmail.com

41

فن آوران سنجش پرتوهای یونساز

علوم پزشکی

طراحی و ساخت دستگاههای کالیبراسیون پزشکی هسته ای ( مانند
فانتوم دزیمتری سه بعدی)

www.irmtco.com

mostafaghafoori@yahoo.com

41

سامانه های پیشرفته نانو ارتباط( سپنا)

فنی مهندسی

طراحی و ساخت واحدهای رادار و کنترل رادار

www.sapnatec.com

khakisedigh@gmail.com

42

کارسازان فرداده ایرانیان (کادا)

فنی -مهندسی

نرم افزار هوشمند فروش و بازار(کنسرسیوم اطالعات و داده
استاندارد)

www.cadagroup.ir

kafi@cadagroup.ir

43

امن پردازان سورنا

فنی مهندسی

سیستم جامع ارزیابی و کشف آسیب پذیری های امنیتی نرم افزار

www.sorenasecuriy.com

admin@sorenasecurity.ir

44

نو آور شبیه سازان بهینه

فنی مهندسی

سامانه هوشمند حمل و نقل مبین ( مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه
ناوگان )

www.mobin.co.ir

info@mobin.co.ir

45

شرکت آزمایشگاهی مصالح برتر ایساتیس
صدرا

فنی مهندسی

طرح اختالط بتنها و آسفالتهای ویژه

www.Isatissadra.blogfa.com

eisatis.sadra@yahoo.com

46

مام اصفهان

علوم پزشکی

داروی گیاهی درمان آکنه و پسوریازیس (کرم پسوس رام)

www.mamdaroo.com

ali.nooripour22@yahoo.com

47

آترین شیمی آذرداد

فنی مهندسی

دستگاه آتش خاموش کن با کف مخصوص و بسیار پایدار

www.atrinchemicals.ir

hgarrousi@yahoo.com

48

کادوس بلور

فنی مهندسی

درهای شیشه ای نشکن ظروف پخت و پز بدون رینگ استیل

www.kadousblour.com

tohidifarhad@yahoo.fr

49

فن تدبیر سبز ویرا

فنی مهندسی

سامانه کنترل و مانیتورینگ زیر ساخت فیزیکی مرکز داده ()DCIM
با عنوان VIRA DCIM

www.ftsv.ir

info@ftsv.ir

51

فرآورده های طبیعت دوست نیکان

کشاورزی و منابع
طبیعی

تولید فرمون های جلب کننده آفات گیاهی

-

tabiatdostnikan@gmail.com

51

گنجینه افزار صبا

فنی مهندسی

تولید ظروف و قطعات هاردآنودایز

www.gaasco.com

m-rahimi@merc.ac.ir

52

شرکت صنعتی ایمن ره پویان پارسه

فنی مهندسی

زنجیر چرخ یخ شکن پلیتی

www.imenrahpouyan.com

parham5481@yahoo.com

53

دانش بنیان مایا زیست فرآیند

علوم جدیدو بین
رشتهای

استارتر کالچر صنعت غذایی

www.myzi-biotech.com

ftabandeh@yahoo.com

54

طرح و توسعه سمانیرو البرز

فنی مهندسی

واحد فتوولتاییک نیروگاهی (ثابت و ردیاب)

www.samanir.com

info@samanir.com

واحدهای فناور عضو در پارک علم و فناوری البرز
ردیف

واحد فناور

زمینه فعالیت

حوزه فعالیت

آدرس وب سایت

ایمیل

55

فن آوریهای پیشرفته نوین

فنی و مهندسی

پرنده بدون سرنشین ،ایستگاه کنترل  ،تجهیزات زمینی

www.newadtec.com

– newadtec@chmail.ir
info@newadtec.com

56

پگاه آفتاب

فنی و مهندسی

سامانه های مدیریت پایگاه

www.pegaheaftab.com

info@pegaheaftab.com

57

افزار پرداز توسعه

فنی و مهندسی

هوشمند سازی سامانه های حمل و نقل

www.aptirco.com

aptirco@gmail.com

58

صاحب صنعت فجر ماورا

فنی و مهندسی

دستگاه اینترفیس جوش

-

kwork@chmail.ir

59

بهساز ایده نیکان

فنی و مهندسی

تولید آمپلی فایر صوتی

www.behsaz.ir

r_mahdi20@yaAI69:AI82hoo.com

61

آرکا لنز پارسیان

فنی و مهندسی

عدسی اپتیک طبی و آفتابی

-

hamed.abrimehrabani@gmail.com

16

راه یابان نوآوری فناوری البرز

فنی و مهندسی

سامانه مجازی فروش محصوالت صنعت ساختمان

www.yabaan.com

info@yabaan.com

62

آمیژه صنعت رستاک

فنی و مهندسی

-

Aghababa.mohammad@gmail.com

63

سوالر پلیمر نواندیش

فنی و مهندسی

ساخت انواع ترمو پالستیک و آالستومرها

www.solar-polymer.com

info@solar-polymer.com

64

سامانه هوشمند سورنا

فنی و مهندسی

سامانه خودکار تحلیل پویا

www.sorena.tech

admin@irsorena.com

65

افرالیان اطلس

فنی و مهندسی

www.afralyan.com

info@afralyan.com

66

سوالر صنعت بخار

فنی و مهندسی

برج تفکیک گر به همراه دیگ روغن داغ مخصوص

www.solar-sanat.com

info@solar-sanat.com

67

ستاره آریا نوین آیلین

فنی و مهندسی

دستگاه کمپوست استار کلین صنعتی و خانگی مورد استفاده جهت
بازیافت انواع زباله

www.bazyaft-na.com

bazyaft.na@gmail.com

68

جستار دانش علم و صنعت

فنی و مهندسی

انواع  ،UPSشارژرهای صنعتی ،اینورتر و استابالیزر و منابع تغذیه

www.jdevs-power.com

info@ jdevs-power.com

69

آیدا تجهیز طب پارسیان

فنی و مهندسی

ارائه خدمات و طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

-

atp.co@yahoo.com

71

آپتوس ایران

فنی و مهندسی

تولید محصوالت بتنی با الیاف  PETبازیافتی حاوی نانو سیلیس
فرآوری شده

www.aptusiran.com

Info@ aptusiran.com

71

بسپارلیا

فنی و مهندسی

طراحی و تولید انواع رزین های صنعتی ،خمیر رنگ ،افزودنیهای
دیسپرس کننده و پوشش صنایع رنگ و پلیمر

www.basparlia.com

info@basparlia.com

72

نوفن حامی البرز

علوم انسانی

ارائه خدمات مالکیت فکری

www.nofan.ir

info@nofan.ir

دستگاه  embedding stationدر حوزه مهندسی پزشکی

سنگ بخار رایحه دار

واحدهای فناور عضو در پارک علم و فناوری البرز
ردیف

واحد فناور

زمینه فعالیت

حوزه فعالیت

آدرس وب سایت

ایمیل

73

تجهیزات زمین پویش هوپاد

فنی و مهندسی

ارائه خدمات ،طراحی و تولید تجهیزات ژئوفیزیکی

www.houpadco.ir

ebadiali15@yahoo.com

74

نحل میهن

عفت رییسی سرحدی

تولید انواع عسل با عصاره های طبیعی وهمچنین تولیدژله عسل و
کرم عسل و تولید انواع محصوالت بهداشتی و آرایشی از مشتقات
عسل

www.medaco.ir

asale_meda@yahoo.com

75

پیشران عرصه صنعت جهان

مرتضی مفخمی

ارائه دهنده خدمات جهت تجاری سازی

www.ISO-pas.ir

p.a.s.int13135@gmail.com

76

پایاروش آریا

ایرج رفیعی

سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال نیرو ،باتری شارژر هوشمند،
مالتی پلکسر صوت و دیتا برای  PLCآنالوگRTU (Remote ،
)BPLC ،Terminal Unit

www.payaravesh.com

info@payaravesh.com

77

فن تدبیر نسر آفتاب

رضا شیرزادی

سامانه صادراتی تجاری¬سازی ویتفا

www.vitfa.com

k.r.shirzadi@gmail.com

78

آزمون گاز البرز

محمد صمدی

آشکارساز نشت گاز مونوکسید کربن و گازهای قابل احتراق

www.azmoongas.com

info@azmoongas.com

79

تکین سامانه پیشگامان کاوش

کامبیز جالیریان

سامانه(ایستگاه) واقعیت مجازی مانند شبیه¬سازهای رانندگی،
بولینگ و ...

-

JalayerianPRS@gmail.com

81

بهسازان رسم آذین

سید سروش میرخانی

طراحی و ساخت قالب ماندگار در دال مجوف

www.contruss.com

behsazan_eng@yahoo.com

81

آزمون صنعت باستان

آرش اوستائی فر

ربات بازرسی  RTو اسکن سه بعدی لوله و کانال

www.aipgroup.ir

commerical@aipgroup.ir

82

ژال تجهیز

اکبر خاکباز

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی  -پزشکی

www.jaltajhiz.co.ir

Info@jaltajhiz.co.ir

38

شرکت صنایع پزشکی پرتو نگار ماهان
خاورمیانه

محمد رضا اشکانی

تحقیق و توسعه بر روی دستگاه رادیولوژی و ژنراتورهای ایکس ری

-

mahanpartokaraj@yahoo.com

38

شرکت ماکو پرتوکاران صنعت پگاه

زینب یوسفی
نصرابادی

طراحی و ساخت انواع دستگاه های برش لیزر نیمه صنعتی و صنعتی

-

beggilaser@gmail.com

38

شرکت تجهیز الکترونیک اکسون

حسن فدوی جهرمی

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی  -پزشکی

-

eononmedical@gmail.com
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