
         استان کرمان مستقر در پارك علم و فناوريشرکت هاي 
 سایت پست الکترونیکی زمینه فعالیت ایده فناورانه مدیرعامل نام شرکت ردیف

 info@ppac.ir partopajooh.ir برق و الکترونیک طراحی و ساخت تلویزیون هاي شهري سیدمهدي علوي شرکت پرتوپژوه آینده 1

شرکت نیلی صنعت  2
 کرمان

فرآوري، عمل آوري و بسته بندي انواع میوه و سبزیجات  مهدي یزدانپناه
 IQFبه روش 

  poonelmahan@yahoo.com صنایع غذایی

شرکت مهندسین  3
 مشاور انرژي نواندیش

محمدمهدي 
 نوذري

فناوري معتبرسازي و تلفیق داده هاي فرایند در صنایع 
از  نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی (خدمات با استفاده

 نرم افزار)

خدمات بهینه سازي 
 انرژي

info@neecoenergy.com www.neecoener
gy.com 

شرکت مهندسی برق  4
 تابنده گستر

 tabandegostar @yahoo.com tabandeh برق و الکترونیک ساعت فرمان نجومی چند تعرفه اي کامشاد کاویانی
gostar.sme.ir 

تابان  شرکت آهن 5
 کرمان

عبدالمجید 
 مومنایی

  ahantaban@gmail.com انرژي هاي نو تولید آبگرمکن هاي خورشیدي با تراکر مکانیکی

  kermandava@ymail.com صنایع شیمیایی تولید زغال فعال از پوست پسته و هسته خرما احمد نوبهاري کرمان دوا 6

الکترونیکی بردهاي  7
 هوشمند ایرانیان

-info@ib-eco.com www.ib برق و الکترونیک USBتولید قفل سخت افزاري باپورت  علی قاسمی
eco.com 

 
محمدجواد  فناوران ارتباطات برتر 8

 رستمی
طراحی و اجراي سیستم مدیریت آموزشی و تهیه 

 محتواي درسی
فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
fanavaran.ertebatat@gmail.co

m 
www.iranlearn.i

r. www.hct.ir 
 

فناوري اطالعات و  نرم افزار بازرسی اصناف سعیده صادقی میزبان گستر 9
 ارتباطات

info@krhost.ir mjsd.ir 
 

.Info@panganco.com www.panganco برق و الکترونیک طراحی و ساخت پکیج آزمایشگاهی علی اسماعیلی پنگان الکترونیک 10
com 

 
تولید مکمل نیاز سرمایی کیمیا و صابون محلول پاشی  حمیدعلیپور کیمیاکشاورزکرمان 11

 کیمیا سل
  h-alipour@pri.ir کشاورزي

 تولید محلول برطرف کننده مشکالت رشدي درختان امان اله جوانشاه برافزاکشاورزپارس 12
 پسته

www.javanshah@me.com www.parspistak کشاورزي
.com 

 
مهندسی فناوري  13

 اطالعات پرمون
هاي مناسب جهت  IP Coreطراحی و پیاده سازي  حمیدرضاناجی

 Embeddedسیستمهاي 
فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
hamidnaji@ieee.org  

  Persian.bonyan@yahoo.com کشاورزي تولید کودهاي بیولوگ صابريروح اله  پرشین بینان آریا 14

mailto:Persian.bonyan@yahoo.com
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تعاونی دانش بنیان  15

 طوفان ساز کرمان
طراحی و تولید انواع فن هاي سانتریفیوژ و صنعتی ( به  غالمرضا علینقی

 )Airfoilطور خاص فن ایرفویل(
.info@toofansaz.ir www.toofansaz مکانیک

ir 
 

مهندسی، تامین تجهیزات و اجراي پروژه هاي صنعتی و  حمید مجیدي نیروصنعت چشمه 16
عمومی در حوزه برق، انرژي، ابزار دقیق و سایر صنایع 

 مرتبط می باشد.

 info@sip-c0.ir برق و الکترونیک
 

www.sip-co.ir 
 

هادي زاینده  نگین اختر نیرو 17
 رودي

الکتریکی در شبکه هاي  -طراحی و تهیه نرم افزار مکانی
 توزیع نیروي برق

  powergis.nanco@yahoo.com برق و الکترونیک

سازي سیستم هاي حمل و نقل هوشمند  طراحی و پیاده مجید نورانی مهندسی تردد راهنما 18
)ITSو تجهیزات ترافیک ( 

تجهیزات ترافیک و 
مل و نقل حسیستم هاي 

 هوشمند

info@taradod.ir www.taradod.ir 
 

 info@amadco.ir,. amadco.ir برق و الکترونیک مونیتورینگ و دیسپاچینگ معادن و مراکز صنعتی سیدهادي علوي آلکام توسعه آماد 19
 

رادمان صنعت  20
 ایرانیان

تولید انواع المپ کم مصرف با بهره گیري از پوشش هاي  محمد شهریاري
 LEDمحافظ (نانوتکنولوژي) و روشنایی 

 info@radmansanat.com برق و الکترونیک
 

www.radmansa
nat.com 

 
محمد حکیم  شیرین شاد کارمانیا 21

 عطار
تولید شکالت خرمایی روکش شده با مغز خشکبار با نام 

کلوچه  تجاري چکوپالم و محصوالت مختلف دیگر مانند
کاکائویی، پیچ پالم، چیپس  -خرمایی، کلوچه شکالتی

 پالم، بیسکویت پالم

@www.shirinshadkarmania.com hakimattar.m صنایع غذایی
gmail.com 

 

جایگزینی و  طراحی و تامین تجهیزات صنعتی در قالب " محمدرضا غفاري جویان کوشایدك  22
 انجام مهندسی معکوس

  rezaghafari200@yahoo.com مکانیک

مهندسین مشاور  23
 سورگان پارسه

پی جویی و اکتشاف منابع معدنی فلزي با استفاده از  علی اسماعیلی
اطالعات جغرافیایی و سنجش فنآوري هاي نوین سامانه 

 از دور

info@surganparseh.ir www.surganpar معدن
seh.ir 

 

شرکت تعاونی توسعه  24
نیروگاه نوین 
 پیشگامان کویر

محمدرضا روغنی 
 اصفهانی

مگاوات براي  5احداث نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 
 کم مصرف LEDاولین بار در کشور و تولید المپ هاي 

 info@energy.pishgaman.com انرژي هاي نو
 

energy.pishgam
an.com 

 

پژوهشگران همیار  25
 سیستم

مهدي طالبی 
 زاده

طراحی و پیاده سازي نرم افزارهاي اداري، مالی و 
 مدیریت

فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

mahdi_talebizadeh@yahoo.com hamyarsystem.c
om 

http://www.sip-co.ir/
mailto:info@taradod.ir
http://www.taradod.ir/
mailto:info@radmansanat.com
http://www.radmansanat.com/
http://www.radmansanat.com/
http://www.shirinshadkarmania.com/
mailto:hakimattar.m@gmail.com
mailto:hakimattar.m@gmail.com
mailto:info@surganparseh.ir
http://www.surganparseh.ir/
http://www.surganparseh.ir/
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شرکت رنگدانه  26

 سیرجان
تولید محصوالت مبتنی بر تکنولوژي نانو، انواع مستربچ  بابک شایسته

نانوسیلور با خاصیت آنتی باکتریال جهت کارخانجات 
 نساجی و تزریق و ظروف یکبار مصرف

تولید انواع پیگمنت 
مستربچ رنگی و افزودنی 

 هاي مستربچ

info@rangdaneh.com www.rangdane
h.com 

 

زیست فناوري ماهان  27
 دارو

عباس صاحبقدم 
 لطفی

  info@mdbiotech.com پزشکی فرموالسیون تتراکوزاکتایدتولید ماده موثره و 

پیشگامان دانش  28
 کارمانیا

توسعه مدیریت علمی و آموزش و گسترش روش هاي  علی خزاعی
 جدید کسب و کار

  pishgamanedanesh@gmail.com مشاوره مدیریت

تعاونی اسالمی  29
مجتمع صنعتی 

 رفسنجان

لیزر، فوتونیک و فیبر  FTTXطرح هاي توسعه اي در زمینه فیبر نوري و  بهرامپورحسین 
 نوري

  

زیست فناوري ثمن  30
 کریمان

محمدرضا 
 بذرافشانی

  Sorour.sharifi@yahoo.com زیست فناوري تولید کیت هاي آزمایشگاهی

مهندسی گسترش  31
 هیواسامانه هاي 

المللی وب سایت تجارت الکترونیک بین نعمت اسماعیلی  
enterbell.com 

  esmaili@hiwa-int.com مهندسی برق

حاجی احمد  کریمان رازیانه 32
 تکلوزاده

سی تولید فیتوزوم ویتامین    بیوتکنولوژي 

انرژي هاي نوین  33
 مهرآباد

 

محمد علی پور 
 امیري

 سطح در برق تولید هاي سیستم مشاوره و نصب
مگاوات چند تا کیلووات صد چند از نیروگاهی  

 pouramiri@mehr-abad.ir انرژي هاي تجدید پذیر
 

www.mehr-
abad.ir 

 

ایده پردازان نوآور  34
 بوتیا

طراحی و تولید دستگاه تایم سوئیچ و سایر تجهیزات  عباس یزدانپناه
 مرتبط با کنترل الکترونیک

 www.ipno.ir info@ipno.ir برق و الکترونیک

ره آورد پژوهش  35
 گستر

فناوري اطالعات و  open cvپردازش تصویر با استفاده از کتابخانه  احمديمهدي 
 ارتباطات

ITN.ir info@itn.ir 

آتی سازان پسته  36
 رفسنجان

تولید کودهاي بیولوژیک و انواع مالچ هاي سازگار با  حسینی فرد
 محیط زیست

www.pistasol.com hosseinifard@y بیوتکنولوژي
ahoo.com 

پیشرو صنعت دانش  37
 فراز

اتصال سرد قطعات صنعتی و ماشینکاري پورتابل قطعات  عماد جمعه زاده
 صنعتی

info@psdfco.ir psdfco@gmail.c مکانیک
om 

فناوري اطالعات و  )BPMSنرم افزار مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ( حامد کریمی هوش برتر کارمانیا 38
 ارتباطات

www.HoosheBartar.co.ir info@hbco.ir 

  saeid.shakoorian@gmail.com فرآوري مواد معدنی اندازه گیري اکسید هاي اصلی به روش ذوب قلیایی مجید شکوریانشرکت مطالعات  39

mailto:info@rangdaneh.com
http://www.rangdaneh.com/
http://www.rangdaneh.com/
mailto:esmaili@hiwa-int.com
mailto:pouramiri@mehr-abad.ir
http://www.mehr-abad.ir/
http://www.mehr-abad.ir/
mailto:hosseinifard@yahoo.com
mailto:hosseinifard@yahoo.com
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موادمعدنی زرآزما 
 ماهان

  sales@karaco.ir آالت ماشین و مکانیک خرما سورت دستگاه علی ابراهیمی کرمان کارا 40

 کشاورزي و صنایع غذایی محلول سم پاشی تیمول علیزادهعلی  کارمانیا سم کیا 41
 

info@kiasam.com 
alizadeh@kiasam.com 

 

  gol.taha@yahoo.com غذاییکشاورزي و صنایع  شربت تقویت جنسی آقایان علیرضا عسکري طاها اکسیر ترنم 42

  .hamiddaneshvar@hotmail.com پزشکی تولید واکسن سالک حمید دانشور پزشکی زیست سالک 43

mailto:sales@karaco.ir
mailto:info@kiasam.com
mailto:alizadeh@kiasam.com
mailto:gol.taha@yahoo.com

