
  لیست شرکت ھای مستقر درمرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی جھرم
حوزه  ایده محوری  تاریخ ثبت   شناسھ ملی  شماره  ثبت نام شرکت ردیف 

 فعالیت
  نام مدیر عامل مرحلھ رشد

شرکت تعاونی دانش بنیان  ١
 نادر طب گستران جنوب

تولید ترالی پانسمان و شستشوی   ٣٠/٨/٩١  ١٠٨٠٠١۶۴٩٩۶  ١۴١٠
 اتوماتیک

تجھیزات 
 پزشکی

  محمد نادری زاده تولید  صنعتی

تعاونی دانش بنیان شرکت  ٢
 آماج طب پارس

تولید تخت و میز  اتاق عمل با   ١٠/٩٠/۵  ١۴٠٠٠١١۴۶۵۴  ١٢٩۴
قابلیت استفاده از دستگاه سی آرم 

 و رادیولوژی

تجھیزات 
 پزشکی

نبی ا... زارع  تولید نیمھ صنعتی
  زاده

شرکت تعاونی ایده پردازان   ٣
 سبز جنوب

  
  

١٣٢٢  

  
  

١۴٠٠٠٢٢٨۴۶٩  

  
  

٢١/٢/٩١  

رنگ آمیزی کننده اسالید دستگاه 
ھای آزمایشگاھی ( پاتولوژی ، 
سیتولوژی و میکروبیولوژی ) با 

 فناوری ظروف متحرک

تجھیزات 
 پزشکی

 –مرحلھ پایلوت 
اتمام ساخت نمونھ 

 آزمایشگاھی

دکتر سعید 
  محمدی نژاد

 تولید آنژیوکت مورد استفاده در  ۵/٧/٩٣  ١۴٠٠۴۴١٨٢٢۶  ١۵٣٨  شرکت پیام گستر دیانا طب  ۴
  مراکز درمانی

تجھیزات 
  پزشکی

  محمد گل کار  مطالعات اولیھ 

  ١٠٨۶١١٩٨٧۴۵  ١٠١٩ شرکت مھدا طب آسیا ۵
  
  

دستگاه الکترومکانیکی   ٨٨/۵/١٠
ھشداردھنده و مسدود کننده لولھ 

 سرم

تجھیزات 
 پزشکی

 –مرحلھ پایلوت 
اتمام ساخت نمونھ 

 آزمایشگاھی

دکتر علی اکبر 
  شاکری

 آریاشرکت دیبا گستر  ۶
  

ھوشمندسازی مراکز درمانی و   ٩٢/١۶/۵  ١۴٠٠٣۵٧٠٨٢٠  ١۴۴۶
 بیمارستان ھوشمند -بیمارستانی 

  

فناوری 
  اطالعات

مرحلھ مطالعات 
  اولیھ

  حامد مصریان

 شرکت تیز ھوش رایان  ٧
  

پیاده سازی استانداردھای امنیتی   ٢٠/٣/٨٨  ١٠٨۶١٠۶٨٠٢۵  ١٠٠۵
ISMS 
  

فناوری 
  اطالعات

مرحلھ مطالعات 
  اولیھ

الهام خانم 
  زمانیان

شفا شرکت کشت و صنعت   ٨
 گل آدونیس

  

گیاھان   کشت و تولید گیاھان دارویی  ٢٢/٢/٩٣  ١۴٠٠۴٠۵۵۵۵١  ١۵٠۶
دارویی و 
  طب سنتی

تولید نمونھ 
  آزمایشگاھی

  مصطفی کمائی

ھوشبران تجھیز طب   ٩
  بنارویھ

  

تجھیزات   تولید ست اپیدورال بی حسی  ٩۵/١۵/۶  ١۴٠٠۶١۴٧۶١۵  ١۶۶۵
  پزشکی

نمونھ  تولید
  آزمایشگاھی

دکتر حسن علی 
  عابدی
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تجھیزات   تولید فورسپس  ٢٧/۵/٩۴  ١۴٠٠۵١۶٠٩٢٩  ١۵٧۵  پارسیان تجھیز طب جھرم  ١٠
  پزشکی

تولید نمونھ 
  آزمایشگاھی

  حسین معین
  

کیمیا سنجش بی ھمتای   ١١
  فارس

تولید کیت تشخیص بقایای آنتی       1518
  بیوتیک در محصوالت لبنی

  

تجھیزات 
  پزشکی

نمونھ  تولید
  آزمایشگاھی

دکتر علیرضا 
  لقمانی

دستگاه مانیتورینگ بیسیم       1388  مدار مجتمع سازان فردا  ١٢
  سیگنال قلب و تنفس

تجھیزات 
  پزشکی

تولید نمونھ 
  آزمایشگاھی

  مھدی نقشواریان

فناوری   خدمات ثبتی اختراع و ثبت شرکت      793  اندیشھ راھبران دانش  13
  اطالعات

  منصور تفویضی  بازار


