








 

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
108404409151394/06/071397/04/23ابتکار آفرینان سامانه هاي هوشمند کویر(با مسئولیت محدود)7
140054031304114937787191394/12/221397/08/26ابتکار تجهیز طب یکتا (سهامی خاص)8
140039448304114517781141394/10/191397/06/24ابتکار سنجش آریا (سهامی خاص)9

140055253311395/05/231397/12/29ابتکار صنعت آراد کارن (سهامی خاص)10
101036625974113489317451392/12/171397/12/29ابتکار صنعت شریف (با مسئولیت محدود)11
140056989554115318887781395/08/081397/12/29ابتکار صنعت فاطر( با مسئولیت محدود)12
140049284314114883384571394/08/091397/06/24ابداع صنعت برق خراسان جنوبی (سهامی خاص)13
140052628151394/08/091397/06/24ابداع گران ابر فن آوران تیرازیس (سهامی خاص)14
140057074154115151384331395/12/211397/12/29ابر افراز شریف (بامسئولیت محدود)15
140058139384115111936651395/07/101397/12/29ابر باور رستا (سهامی خاص)16
140057341674115136999481395/03/291397/12/29ابر داده گزاران کران سو (سهامی خاص)17
140062124761395/12/211397/12/29ابزار دقیق سمیع مصور (بامسئولیت محدود)18
108201032004114187496791394/03/021397/04/23ابزار صنعت موج ساز(سهامی خاص)19
140060747171395/09/201397/12/29ابزارسازان عمل و رفتار تک قطبی (بامسئولیت محدود)20
140067370341396/06/251397/12/29اتحاد ماشین دانش بنیان (بامسئولیت محدود)21
140063736941396/12/191397/12/29اترك بسپار فن (سهامی خاص)22
140040333034114987576631394/10/191397/08/26احیاء گران کشاورزي خشکبوم (تعاونی)23
140046887704115114813881394/08/091397/06/24ادوات نوري نانو ساختاري ایساتیس (سهامی خاص)24
140046383784114846195781395/09/201397/12/29ارتباط صنعت یگانه (سهامی خاص)25
140049126404115178474531396/06/251397/12/29ارتباط گستر حامی مسافت (سهامی خاص)26
140066179911397/11/131397/12/29ارتباط گستر فراگیر مکاتبه (سهامی خاص)27
105304047354113677851691394/05/311397/06/24ارتباطات پژوهان متین (سهامی خاص)28
101031100184111143887531393/06/021397/12/29ارتباطات پیشرو خاور میانه (سهامی خاص)29
140059790311395/07/101397/12/29ارتباطات داده اي هماي پارس(با مسولیت محدود)30
140058432504115394748491395/10/181397/12/29ارتباطات فراگیر دانشیار (بامسئولیت محدود)31
140038298444114476365171395/09/201397/12/29ارتباطات فن کام کیش (سهامی خاص)32
102604145004111768633681396/03/061397/12/29ارتباطات و اطالع رسانی فرا برد شبکه (با مسئولیت محدود)33
140063930134115494837191396/03/061397/12/29ارتباطات ویرا تاك منطقه آزاد انزلی (بامسئولیت محدود)34
140051280224114197973911394/12/221397/04/23ارشد کاران صنعت روناش (سهامی خاص)35
108600999004113471393481394/03/021397/12/29ارکان مهندسی بازار آراد(سهامی خاص)36
140054423841395/05/021397/12/29ارمیا حوراي زهیر (سهامی خاص)37
102201365184113493547471394/04/131397/04/23اروم تجهیز فناوران  (سهامی خاص)38
102201719974114394967961393/12/161397/12/29اروم زیست تاك (تعاونی)39
101026370774111189483661397/06/241397/12/29ازن آب (مسئولیت محدود)40
140037609111397/08/261397/12/29اسپید مارین کیش (سهامی خاص)41
140063060201395/11/231397/12/29استون سازه انرژي گلشن (سهامی خاص)42
140047178134114874685161394/08/091397/06/24اصالح بذر مازند (با مسئولیت محدود)43
140038723304114518574411394/07/111397/06/24اصالح نژاد گوسفند و بز گهر دورود (سهامی خاص)44
101018286024111313419441395/03/291397/12/29اطالع رسانی پیوند داده ها ( بامسئولیت محدود)45
140054814214115137554991394/12/221397/08/26اطلس آب گستر سارینا (سهامی خاص)46
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140040616794115531981511396/06/251397/12/29اطلس پرتو آسیا (بامسئولیت محدود)47
101001358324113536451111396/04/311397/12/29اطلس توربین پارس (بامسئولیت محدود)48
104600934104111339564641394/08/091397/12/29اطلس سازه آریا (سهامی خاص)49
104202950734113718183371394/03/231397/04/23اطمینان آزما گستران جنوب (سهامی خاص)50
140051223144115169415661394/08/091397/08/26افزودنیهاي طبیعی گلچین توس (سهامی خاص)51
140046034964114731434881394/05/101397/04/23افزون روان سازان میهن (سهامی خاص)52
102607036014114718374981394/08/091397/08/26افشید دانش و صنعت فردیس (با مسئولیت محدود)53
140055330661396/06/251397/12/29افق سبز استرآباد (سهامی خاص)54
140060236014115144388841396/03/061397/12/29اکسیر بقاي ستاره سعادت (بامسئولیت محدود)55
140065231114115331459951396/10/021397/12/29اکسیر پلیمر آسیا (سهامی خاص)56
140073326291397/11/131397/12/29اکسیر داروي طبیعت البرز (سهامی خاص)57
103805391834113658658531393/10/061397/12/29اکسیر رایانه صبا (سهامی خاص)58
140052688444114951865551396/06/251397/12/29اکسیر رویان طبیعت (بامسئولیت محدود)59
140038616211397/06/241397/12/29اکسیر سازه رازي (بامسئولیت محدود)60
102606981804114447137981394/11/241397/06/24اکسیر گل سپاهان (بامسئولیت محدود)61
101039945154113637654691393/04/241397/12/29اکسیر نانو سینا (سهامی خاص)62
103208489234114189986851393/09/031397/12/29اکسیر نوین فرآیند آسیا (سهامی خاص)63
140039583904114648753341394/03/021397/04/23اکسیژن فعال سحر (سهامی خاص)64
140070968304115615461691397/08/261397/12/29اکسین گاز پمپ (سهامی خاص)65
101036234354113593944541396/06/251397/12/29البرز شیمی آسیا (بامسئولیت محدود)66
140045683754115581474841396/03/061397/12/29الشن دارو مکمل سرزمین پارس (سهامی خاص)67
140055064264115137877831395/12/211397/12/29الفباي فناوري داتیس (سهامی خاص)68
140076091101397/11/131397/12/29الفباي نگاه نوین (بامسئولیت محدود)69
103208837754114417894171393/05/181397/12/29الکا نیرو افزار(سهامی خاص)70
106301847904114191939411394/08/091397/08/26الکام توسعه آماد (سهامی خاص)71
140041401794114875866451395/05/021397/12/29الکترو بهبودگستر رضوان (سهامی خاص)72
106601679864114151151191394/07/111397/06/24الکترو صنعت کاسیت (سهامی خاص)73
101008366714111111799591394/05/101397/12/29الکترونیک افزار ازما (سهامی خاص)74
140051451981397/06/241397/12/29الکترونیک پیشرفته هرمان (بامسئولیت محدود)75
106301408774113349814441394/03/231397/04/23الکترونیکی بردهاي هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)76
140031951284114367441571393/06/171397/12/29الگوریتمهاي هوشمند رایابین پارس (با مسئولیت محدود)77
102606891151394/11/241397/04/23الماس صنعت فرنیا (سهامی خاص)78
140046445544115171581441395/12/211397/11/13الماس طالیی تایماز (سهامی خاص)79
140043874594114658533961395/02/181397/12/29الماس فن آوران گیتی (سهامی خاص)80
140051473224115117471151394/08/091397/12/29الماسه سازان آریو برزین (با مسئولیت محدود)81
140059061151396/06/251397/12/29المان صنعت سیستم (بامسئولیت محدود)82
102604389554111787949151394/03/021397/04/23الوار پالست سپاهان(سهامی خاص)83
101038631681394/12/221397/08/26الوند الکترونیک دانا (بامسئولیت محدود)84
103208691304114538314551393/12/161397/12/29امداد پزشک راز کیمیا (سهامی خاص)85
140038681744114946348911394/07/111397/06/24امرداد صنعت جم (با مسئولیت محدود)86
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101023350044111457637671393/11/181397/12/29امن افزار گستر شریف(سهامی خاص)87
140072929171397/03/191397/12/29امن پردازان سازندگان ایده زمان (بامسئولیت محدود)88
140072054124115849718571397/08/261397/12/29امن پردازان کارو (بامسئولیت محدود)89
105304996674114398963641394/07/111397/12/29امن پژوه نوآوران فارس (سهامی خاص)90
103201682654113787715751393/06/171397/12/29امواج ارتباط پردا (با مسئولیت محدود)91
140066836454115636134911396/06/251397/12/29امید آفرینان مهندسی آینده (سهامی خاص)92
140042995224114797455771394/07/111397/06/24امید سازان بهمن فرداي روشن (سهامی خاص)93
140048623264114974478981394/07/111397/12/29امید سل سامانه (سهامی خاص)94
140059063431396/06/251397/12/29امیر بسپار رایا گستر (بامسئولیت محدود)95
102604847264111766355431396/06/251397/12/29انبوه کشت اصفهان (سهامی خاص)96
107202992604114351369941394/03/231397/03/19اندیش بنیان فناور ورنا  (با مسئولیت محدود)97
140059784971396/04/311397/12/29اندیشگامان سینا اترس (سهامی خاص)98
140064270644115373685881397/03/191397/12/29اندیشه پرداز پارس پویا (سهامی خاص)99

103207162354113957991971394/08/091397/04/23اندیشه پژوهان شریف (تعاونی)100
140059153904115531853841395/09/201397/12/29اندیشه جستار پویا (با مسئولیت محدود)101
140063696194115397678171396/03/061397/12/29اندیشه سازان کاوشگر داریس (سهامی خاص)102
108609849284111355986861394/08/091397/08/26اندیشه فناوري اطالعات قرن (با مسئولیت محدود)103
140052626974114897911551395/08/081397/12/29اندیشه فناوري لیماتک پارس (سهامی خاص)104
140044089604114843337941397/11/131397/12/29اندیشه کاوان نصیر ایرانیان(شرکت سهامی خاص)105
101023605334111333159841393/03/311397/12/29اندیشه نرم افزار پایا (سهامی خاص)106
140044686474114745456671395/02/181397/12/29اندیشه ورزان آب نما گستر (سهامی خاص)107
140073067834115884394931397/03/191397/12/29اندیشه یاوران تمدن امروز (بامسئولیت محدود)108
107801084214113134638851395/09/201397/12/29انرژي صنعت خاورمیانه (سهامی خاص)109
140044889141394/03/231397/04/23انرژي کاوان ایوان (سهامی خاص)110
140073915284116115568631397/11/131397/12/29انرژي محرکه اسپادانا (بامسئولیت محدود)111
103806043004114111966641394/07/111397/06/24انگاره فیزیک توس (تعاونی)112
140052596274114934537881394/12/221397/12/29انوش داروي گیالن (بامسئولیت محدود)113
140046526161394/07/111397/06/24اوان زیست داروي پارس (سهامی خاص)114
140061704564115179486391395/11/231397/12/29اوج نیرو پژوهان یانار (سهامی خاص)115
108614704504113593183871395/02/181397/12/29اوژن الکترونیک آزما (سهامی خاص)116
101029862534113356361811393/12/161397/12/29اوس سینا (سهامی خاص)117
140050166614114984146691396/06/251397/12/29اوشیدا نوین دارو118
103205067204114146616961396/06/251397/12/29ایده بکر مبین (بامسئولیت محدود)119
140056978381395/07/101397/12/29ایده پرداز مانیار پارس (سهامی خاص)120
102605445204113698476471393/10/271397/12/29ایده پردازان پارسی فردا (تعاونی)121
140055719874114955414971395/10/181397/12/29ایده پردازان دانش ایمنی (بامسئولیت محدود)122
140048306184114797646531396/03/061397/12/29ایده پردازان دانش عصر نو (سهامی خاص)123
140045161804114668467181396/06/251397/12/29ایده پردازان ناظر اول کیفیت (بامسئولیت محدود)124
106301747434113878714881394/03/231397/04/23ایده پردازان نوآور بوتیا (سهامی خاص)125
104600970334113343754511397/04/231397/12/29ایده پروران کوشاي زنگان (سهامی خاص)126
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140056436184114981495581395/12/211397/12/29ایده پروران مشرق غزال (بامسئولیت محدود)127
140045271484114499545361394/12/221397/06/24ایده سازان زیستی زاگرس (سهامی خاص)128
140054000064115134747481395/09/201397/12/29ایده سازان نوین ارتباط دانش (بامسئولیت محدود)129
140046559781394/05/311397/03/19ایده کاو گستر مهرگان (سهامی خاص)130
107801474004113965946931394/02/051397/04/23ایده کاوان پارسی(بامسئولیت محدود)131
140046712344115178879411394/08/091397/04/23ایده گران سورن آب (سهامی خاص)132
140067208504115613358681396/12/191397/12/29ایده نگار هوش نو (بامسئولیت محدود)133
140055490324115533585641396/03/061397/12/29ایده هاي نرم افزاري پندار نو (بامسئولیت محدود)134
101012990224113173471691394/11/241397/12/29ایران دلکو (سهامی خاص)135
105301495494111678874671394/05/311397/12/29ایران مدار (سهامی خاص)136
102601930154113936481591394/08/091397/06/24ایزوله اصفهان (سهامی خاص)137
102002509314111661397911394/08/091397/12/29ایفا صنعت غرب (با مسئولیت محدود)138
101025493794111456597481394/08/091397/08/26ایفاء پژوهش (با مسئولیت محدود)139
101022720564111143799951395/08/081397/12/29ایال نرم افزار (بامسئولیت محدود)140
140072854234115769494511397/08/261397/12/29ایماژ رایور (سهامی خاص)141
101028571424113359699811394/08/091397/06/24ایمن رایانه شرق (سهامی خاص)142
103806417381394/02/051397/06/24ایمن فرآورده سلیم (سهامی خاص)143
140027863934114518156391395/12/211397/12/29ایمن گستر رامان کیش (سهامی خاص)144
103805080104113619889181394/03/021397/12/29ایمن موج توس (سهامی خاص)145
140040567044114845755331393/08/101397/12/29ایمن واکسن البرز (با مسئولیت محدود)146
140051994101394/07/111397/06/24آب افزار شفا ایرانیان (با مسئولیت محدود)147
140054601724115548891741395/02/181397/12/29آب پژوهان راهوار کویر (سهامی خاص)148
102201811211394/02/051397/04/23آب رسانان چی چست (سهامی خاص)149
140044674804114891976891395/05/021397/12/29آباد فناور شریف (سهامی خاص)150
140047803124114859696991394/10/191397/06/24آبرفت پی آژند (سهامی خاص)151
107203091874112574657861394/04/131397/03/19آبزي رشد وارنا (سهامی خاص)152
140052670504114956665481394/08/091397/12/29آبکار عیار سنج سپاهان (با مسئولیت محدود)153
108000644364111431555761395/11/231397/12/29آبنوس طب هرمز (بامسئولیت محدود)154
104801267664114119588871395/10/181397/12/29آپادانا خدمات گستران قومس (بامسئولیت محدود)155
140066046921395/12/211397/12/29آتش آهن ساي خلیج فارس (سهامی خاص)156
106301856754114517944991395/03/291397/12/29آتورینا فن گستر کارمانیا (سهامی خاص)157
103202968294113716374891396/10/021397/12/29آتی اندیشان بصیر (سهامی خاص)158
140059752514115146459741395/08/081397/12/29آتی تک فرا دید پارس (سهامی خاص)159
140060427791396/04/311397/12/29آتی سازان کسب و کار هوشمند (بامسئولیت محدود)160
140059350444115184847451395/10/181397/12/29آتی سان انرژي (سهامی خاص)161
140031905224114515833991393/09/031397/12/29آتی کامپوزیت ایرانیان  (با مسئولیت محدود)162
103207295344113954197641393/10/271397/12/29آتی کاوش سیستم (سهامی خاص)163
140068438974115656556391397/08/261397/12/29آتین آتیه اندیش (سهامی خاص)164

140059716191397/04/231397/12/29آتین پردازش رایان پاد (بامسئولیت محدود)1
103208966604114384339781394/04/131397/06/24آتیه حکمت آبتین (سهامی خاص)165

 (مصادیق فعالیت هاي دانش بنیان شرکت ها و موسسات در لوح فشرده، پیوست نامه ارسال شده است)
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140064885924115678558451396/06/251397/12/29آتیه سازان انرژي آریا (سهامی خاص)166
103208888584114494961481393/07/221397/12/29آدریان فلزات شریف (سهامی خاص)167
105304972511394/03/021397/03/19آدریان ماشین طب(مسئولیت محدود)168
140061615111395/11/231397/12/29آدورا اکسیر سالمت گستر (بامسئولیت محدود)169
102004589124114847756431393/12/161397/12/29آذر الماس ساب (سهامی خاص)170
140037229531394/03/021397/04/23آذر برزین آسیا (سهامی خاص)171
102201924294114539359731394/03/021397/06/24آذر خاك آب ارومیه (سهامی خاص)172
140053881344115138936991395/09/201397/12/29آذر دقیق روز (سهامی خاص)173
140046907431394/08/091397/08/26آذر طب داروي ارس (سهامی خاص)174
140054969124114994818961395/05/231397/12/29آذر فلز آبتین (بامسئولیت محدود)175
140052710784115113831171394/12/221397/08/26آذرمهر پردازش قهستان (بامسئولیت محدود)176
140050151264114945591391394/08/091397/04/23آذرین داده پرداز کارا (با مسئولیت محدود)177
140056028851395/02/181397/12/29آذین پودر تجهیز (بامسئولیت محدود)178
103204136134113945565711396/10/021397/12/29آذین صنعت فراسو (مسئولیت محدود)179
103204060564113889719541394/07/111397/12/29آر تاش کامپوزیت (سهامی خاص)180
101019033034111569687491393/01/231397/12/29آرا پژوهش (سهامی خاص)181
140039746304114678855681394/10/191397/06/24آرا کاوش پژوه (سهامی خاص)182
140056216554114959317741395/05/231397/12/29آراد تجهیز پیشرو سامان (بامسئولیت محدود)183
140053636414114999857681394/12/221397/06/24آراد صنعت پاپیروس (سهامی خاص)184
102606328364113971313981396/06/251397/12/29آراد صنعت ماهان (سهامی خاص)185
140059086904114998133871395/09/201397/12/29آراد لیان فراور آریا (سهامی خاص)186
102002516454111659454991395/12/211397/12/29آراز تابلو توان تبریز (سهامی خاص)187
140043947674114988578441395/05/231397/12/29آراز طیف پالسما (بامسئولیت محدود)188
140046762104114769431941395/05/231397/12/29آراك زیست دارو (سهامی خاص)189
101034947804113463636841393/07/221397/12/29آرام رمز گستران( با مسئولیت محدود)190
140066715371397/08/261397/12/29آران بذر دانه هاي روغنی (سهامی خاص)191
140040930511394/08/091397/04/23آرایشی و بهداشتی طالء عتیق فارس (سهامی خاص)192
140040142704114867475641394/05/311397/04/23آرتا نگاه نو ایرانیان (موسسه)193
103806715944114851738811394/03/021397/04/23آرتا هوشمند پردازان سناباد(مسئولیت محدود)194
103204393204113764371791395/09/201397/12/29آرتینه صنعت پرتو (سهامی خاص)195
140070345434115675798651397/04/231397/12/29آرسین تابش نگاران فناور (بامسئولیت محدود)196
140059887404115147187591395/09/201397/12/29آرشا گسترش سیمرغ (سهامی خاص)197
140037425004114443499691394/07/111397/08/26آرشین آذر مهر فن آور (سهامی خاص)198
140046569644114753968511395/02/181397/12/29آرمان اندیشان ضحی (بامسئولیت محدود)199
103806516354114488739411394/10/191397/06/24آرمان پژوه امداد کیمیاي سالمت (بامسئولیت محدود)200
140041011674114547386741393/06/171397/12/29آرمان رایان شریف (سهامی خاص)201
140048211801395/05/021397/12/29آرمان زیست فناوران بیتا البرز (بامسئولیت محدود)202
140041175701394/05/101397/04/23آرمان زیست مهندسی امیر کبیر (سهامی خاص)203
140058070994115175737691395/11/231397/12/29آرمان سازان هوشمند رابو (سهامی خاص)204
103800974214111945865431397/03/191397/12/29آرمان سازندگی اندیشه هاي کالن (تعاونی)205
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140060970941395/11/231397/12/29آرمان طب جندي شاپور (سهامی خاص)206
102004187391393/12/161397/03/19آرمان فرا فرم (سهامی خاص)207
140072351861397/11/131397/12/29آرمان فناوري هوشمند آریا (سهامی خاص)208
140051633704114944634811394/10/191397/08/26آرمان گستر نوآور (بامسئولیت محدود)209
140045993124114975734541394/04/131397/06/24آرمان گیتی راي (سهامی خاص)210
140068967804116118365161396/06/251397/12/29آرمان موج فناور (بامسئولیت محدود)211
140044568264114694638961396/06/251397/12/29آرنا حیات دانش (مسئولیت محدود)212
140042180904113195783391393/12/161397/12/29آرنا ژن آویسا (بامسئولیت محدود)213
140056514011397/08/261397/12/29آرنا ژن فارمد (بامسئولیت محدود)214
140030940421394/08/091397/06/24آرون صنعت وایا (با مسئولیت محدود)215
140048026544114781518351396/03/061397/12/29آروند مروارید آرون216
140049987731395/02/181397/12/29آروین زیست بنیان (بامسئولیت محدود)217
140059056251395/05/231397/12/29آروین زیست سالمت (سهامی خاص)218
101040897224113687668391393/02/061397/12/29آروین شاره پرداز(بامسئولیت محدود)219
140047531894114869493531396/12/191397/12/29آریا الکترون اپتیک (بامسئولیت محدود)220
106601563871394/07/111397/08/26آریا الکترونیک هورام (سهامی خاص)221
140047318401394/04/131397/04/23آریا ایده پژوه قزوین (سهامی خاص)222
140062367474115566497951396/12/191397/12/29آریا بسپار پویش پارتاك (سهامی خاص)223
140055480844115144943991397/04/231397/12/29آریا پروشات رایکا (سهامی خاص)224
140071995941396/12/191397/12/29آریا پالسما گستر پارس (سهامی خاص)225
101027064974111158674561393/06/171397/12/29آریا تینا ژن (سهامی خاص)226
107001876041394/08/091397/06/24آریا رایانه پیمان (سهامی خاص)227
108400761444113595457711395/09/201397/12/29آریا سپند مهریز (سهامی خاص)228
140050025904114956688871396/03/061397/12/29آریا صنعت هوشمند اسپاد (بامسئولیت محدود)229
101038744844113511964961393/02/061397/12/29آریا طب فیروز (بامسئولیت محدود)230
140052534124114931639491395/09/201397/11/13آریا فزان خلیج فارس (سهامی خاص)231
140031297384114353659651396/04/311397/12/29آریا گرمکن صنعت (بامسئولیت محدود)232
105305047844114551497861394/05/101397/06/24آریا نانو سیز (بامسئولیت محدود)233
140075537864115975983981397/04/231397/12/29آریانا شیمی گیاه تیرازیس (سهامی خاص)234
101028678864111549199761395/03/291397/12/29آریانا مدرن صنعت ( بامسئولیت محدود)235
140059304004115143999371395/08/081397/12/29آرین بهرنگ سیاه قلم(سهامی خاص)236
101005632604113197463871395/02/181397/12/29آرین خوشه پارس (سهامی خاص)237
140069717501396/12/191397/12/29آرین فناوران بومی ساز (سهامی خاص)238
103203811254113984398761394/02/051397/04/23آرین نیروي مبنا(سهامی خاص)239
140053722994115146111391396/03/061397/12/29آریو سورن آرون (سهامی خاص)240
103203700034113946731451392/09/021397/12/29آریوژن فارمد (سهامی خاص)241
140045219021393/12/161397/12/29آزما پژوهان زیست یاخته (سهامی خاص)242
140069690284115658883571396/12/191397/12/29آزمایشگاه بیت بان (سهامی خاص)243
103205811664114771841631397/06/241397/12/29آزمون پژوهان حسگر (بامسئولیت محدود)244
103205757204113891486981397/08/261397/12/29آزمون پیشرفته فرا صوت پارسیان (سهامی خاص)245
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140044388294114669518531396/03/061397/12/29آزمون صنعت آروین (سهامی خاص)246
140066918234115445386551396/06/251397/12/29آزمونگران غیر مخرب دارکوب (بامسئولیت محدود)247
140071440334115654134761397/03/191397/12/29آژمان صنعت پژوهان نامدار اسپادانا (بامسئولیت محدود)248
140044215304114777667751394/04/131397/04/23آژند انرژي تکتا شایگان (با مسئولیت محدود)249
140049757524114943793971395/12/211397/12/29آژند بسپار آرمان نوین (سهامی خاص)250
103804805954114915761681396/03/061397/12/29آژند پژوهان توس (سهامی خاص)251
140046544854114994517541394/04/131397/12/29آسال لیزر ساخت (بامسئولیت محدود)252
140049005904114896118171396/03/061397/12/29آسان تشخیص طب آذربایجان (سهامی خاص)253
140053828634114989365781395/09/201397/12/29آسمان بهشت کویرآسیا (بامسئولیت محدود)254
140042765404114666419361397/04/231397/12/29آسمان تجهیز خاورمیانه (بامسئولیت محدود)255
140042535294114556111311395/08/081397/12/29آسمان صبح فردا (سهامی خاص)256
105700323844114531935851395/02/181397/12/29آشکار پرتو پویا ( بامسئولیت محدود)257
140052531304115577494651395/08/081397/12/29آفتاب برزین اکسین( با مسئولیت محدود)258
140037720464114574635761394/07/111397/06/24آفتاب عصر جدید ارتباط (سهامی خاص)259
140052397784114954973641396/04/311397/12/29آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (سهامی خاص)260
140047050384114946449811396/04/311397/12/29آفرینش لوازم فنی البرز261
103208441171393/07/081397/12/29آك پاد پلیمر (سهامی خاص)262
101038251954113414367911395/07/101397/12/29آکام صنعت آسیا(سهامی خاص)263
140055296754114998596561396/10/021397/12/29آکو داده سامان (سهامی خاص)264
140061053094115167361471395/07/101397/12/29آگه پردازان هوشمند(سهامی خاص)265
105304279654113895193351394/06/071397/04/23آلتون صنعت جنوب (سهامی خاص)266
140049957281395/12/211397/12/29آلتین زیست فناور (سهامی خاص)267
140052761274114948794871396/06/251397/12/29آلونک تدبیرگران هوشمند (سهامی خاص)268
140059291554115313871581395/08/081397/12/29آلیاژهاي فاخر اراك (مسئولیت محدود)269
140040450314114776691731394/07/111397/12/29آمار گستران همراه (با مسئولیت محدود)270
103208727081393/11/181397/04/23آمارد بن کاوش (سهامی خاص)271
140040039604114568363741396/10/021397/12/29آمایش داده تجارت نوین (سهامی خاص)272
101040161584113611859911393/12/161397/06/24آمایش راه میهن (سهامی خاص)273
140064491961396/03/061397/12/29آمو فارمد آریا (سهامی خاص)274
140047886981395/05/231397/12/29آنا شیمی اسپادانا (سهامی خاص)275
101006964004111161997141395/03/291397/03/19آنتن کار (سهامی خاص)276
140039762511393/12/161397/04/23آنیتا پوشش نانو فن آور (بامسئولیت محدود)277
140049437801395/12/211397/12/29آوا ایمن صنعت لیان (بامسئولیت محدود)278
102002521014114651685551394/07/111397/06/24آوا شیمی آذر (با مسئولیت محدود)279
140044544254114976538841395/03/291397/12/29آوا مکاترونیک آریاي تاوریژ ( بامسئولیت محدود)280
140046017621394/10/191397/06/24آوات نوین گستر کردستان (با مسئولیت محدود)281
140060969464115177666871396/06/251397/12/29آواي شاهکار تجارت آریا (سهامی خاص)282
140058898044115185781571395/08/081397/12/29آواي مهد سلول ایرانیان( با مسئولیت محدود)283
140038254224114467954151393/06/021397/12/29آواي همراه هوشمند هزاردستان (سهامی خاص)284
140070942154115618476871397/06/241397/12/29آویژه آکام آرمان (بامسئولیت محدود)285
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107203040474114539653451394/03/231397/04/23آوین پژوهش دانش وصنعت برتر گیل  (سهامی خاص)286
140041131974114555464641393/06/021397/12/29آوین زیست کیمیا داده (با مسئولیت محدود)287
103204385774113846619431393/10/061397/03/19آي تک آرا (سهامی خاص)288
105305018174114835585161396/06/251397/12/29آیرین پارس مدیا (سهامی خاص)289
140035115944114541481811394/08/091397/06/24آیسان طب هادیان (با مسئولیت محدود)290
103204774244114313157531393/03/311397/12/29آیندگان ویرا نرم افزار(مسئولیت محدود)291
140048275704114789486561394/07/111397/06/24آینده پژوهان ابر زندگی (سهامی خاص)292
140065261144115365714181396/06/251397/12/29آینده رباتیک سبز آرسام (سهامی خاص)293
140048163274114817417641394/08/091397/06/24باتاب طرح مبنا (سهامی خاص)294
140062359744115189548761395/10/181397/11/13باد خیزان انرژي (سهامی خاص)295
140070336404115587391751396/12/191397/08/26باراد اکسیر آزما (بامسئولیت محدود)296
140040511781396/06/251397/12/29بارسنج الکتریک297
140053734034115198996741395/05/021397/12/29باز ترمیم هزاره (بامسئولیت محدود)298
108602339154114117817961395/05/231397/12/29بازرگانی اطلس سرام کویر (سهامی خاص)299
101029901601396/03/061397/12/29بازرگانی ایمن برق سیستم (سهامی خاص)300
140040359704114558363351394/03/231397/03/19بازرگانی تجاري ایل یار کاسپین (سهامی خاص)301
140048460141394/06/071397/04/23بازرگانی وریا صنعت گستر کارمانیا (سهامی خاص)302
140073285374115741893651397/06/241397/12/29بازي گستران دریک (سهامی خاص)303
101018529364111516148731394/08/091397/12/29باسط پژوه تهران (سهامی خاص)304
140073124104115739359871396/12/191397/12/29بامداد ایده و فناوري آراز (سهامی خاص)305
140076493504116157334331397/08/261397/12/29بانوي ارمغان طب (بامسئولیت محدود)306
140068020324115587464881396/06/251397/12/29بانی ناب پردازش (سهامی خاص)307
140047553281394/03/231397/04/23بانیان نجات صنعت حیات هفتاد (با مسئولیت محدود)308
140065829731397/06/241397/12/29بذر زیست فناور آرتا (بامسئولیت محدود)309
140046621144114943194351395/05/021397/12/29برازمان رویشگران صنعت (بامسئولیت محدود)310
140063358404115343847541396/06/251397/12/29برازمان شیمی صنعت شرق (سهامی خاص)311
108618754084113756716131394/03/021397/06/24برافزار کشاورز پارس(سهامی خاص)312
140043013834114553688791395/05/231397/12/29برج صنعت آزما (بامسئولیت محدود)313
140040048114114534854651396/04/311397/12/29برزین صنعت کوشا (بامسئولیت محدود)314
140048110014114843651781394/07/111397/06/24برسام طریق ماندگار (سهامی خاص)315
103803288004111876848441393/06/171397/12/29برق گیر توس (سهامی خاص)316
101012277004111453157651394/12/221397/12/29برق و الکترونیک پرتو صنعت (سهامی خاص)317
140046376794114841141761394/05/311397/04/23برکه خالقیت شریف (سهامی خاص)318
103802836694111876165391395/08/081397/12/29برنا ابزار توس( سهامی خاص)319
140050533084115118578361395/02/181397/12/29برنا پلیمر پاك پاسارگاد (سهامی خاص)320
140039793854115186388651393/12/161397/12/29برنا کیان رستا (مسئولیت محدود)321
140053737774114934339531395/02/181397/12/29برنا گستران دانش ( بامسئولیت محدود)322
140053167534114998497781395/05/231397/12/29برنا نوآوران پویا (بامسئولیت محدود)323
107801324494113943763131395/02/181397/12/29برنامه سازان شبکه داتیس ( بامسئولیت محدود)324
103600524774113838788841394/04/131397/06/24برنامه سازان نیک مدرن (سهامی خاص)325
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140052901544114991573531396/10/021397/12/29بزرگمهر منیر سورن (سهامی خاص)326
103207282084113966946571393/07/081397/12/29بسا فن آوران نصیر (بامسئولیت محدود)327
140029108804114544184391393/07/221397/12/29بسپار پیشرفته شریف (با مسئولیت محدود)328
140048582874115736886991395/09/201397/12/29بسپار توسعه یاران (بامسئولیت محدود)329
140067510194115397317581396/06/251397/12/29بسپار چسب صدرا (بامسئولیت محدود)330
103207501644113961834751394/04/131397/08/26بسپار سازان ایرانیان (سهامی خاص)331
140040872604114915994661394/07/111397/04/23بسپار گستر روان مهر (سهامی خاص)332
108615131504113944656141394/12/221397/11/13بصیر پردازش قشم (سهامی خاص)333
140058648534115157437451395/07/101397/11/13بنا بنیان زیست فناور (سهامی خاص)334
140048727914114797519981395/02/181397/12/29بنیان ابزار هوشمند پارس (سهامی خاص)335
140055405834115666617671396/03/061397/12/29بنیان سالمت اندیشان فردا (با مسئولیت محدود)336
140041863584114756913431394/12/221397/04/23بنیان سالمت کسري (سهامی خاص)337
140050127701394/12/221397/04/23بنیان شیمی شرق آسیا  (سهامی خاص)338
140056137304114977678171395/09/201397/12/29بنیان صنعت نوین میالش (بامسئولیت محدود)339
102003641764114114111961394/07/111397/06/24بنیان مکاترونیک ایرانیان (با مسئولیت محدود)340
140064618991396/10/021397/12/29بنیان موتور سهند (بامسئولیت محدود)341
101030060844111117433531393/01/231397/12/29بنیان نوین شیمی پارس (مسئولیت محدود)342
140050101024114913868161395/05/021397/12/29به اندیشان بهره ور سنجش (سهامی خاص)343
103805110564113796889971394/12/221397/11/13به پویان امین منتظر (سهامی خاص)344
103204962134113895817411393/07/221397/12/29به فراوران نوین آریا سرمد (با مسئولیت محدود)345
140033267614114438598631394/05/101397/04/23بهار دارو فن (با مسئولیت محدود)346
140048622334114873176731394/12/221397/04/23بهار ژن ایرانیان (سهامی خاص)347
140049781704115139774841394/12/221397/04/23بهار فناوري هاي پیشرفته آوا (بامسئولیت محدود)348
140042177484114757131131395/08/081397/12/29بهار وصف گستران نماي نوین (با مسئولیت محدود)349
140042008974114767667471394/12/221397/12/29بهان کیمیا آنزیم (بامسئولیت محدود)350
140050352224114875864331396/06/251397/12/29بهبود اندیشان آرنیکا توس351
140059494414115138455911397/04/231397/12/29بهبود صنعت مهان (سهامی خاص)352
103206656101394/07/111397/12/29بهبود فرآیند رادمان (سهامی خاص)353
103208816194114368487771395/05/231397/12/29بهپاد طب ایرانیان (سهامی خاص)354
101016354984111365778861394/08/091397/12/29بهپرداز جهان (سهامی خاص)355
102603592054111738863891395/11/231397/12/29بهپروران نامی نقش جهان (سهامی خاص)356
103204030344113841444561394/12/221397/06/24بهپو فناوري نوین (بامسئولیت محدود)357
140040032934114488176161395/07/101397/03/19بهتا دارو آفرینش (سهامی خاص)358
140043787424114656966731394/11/241397/06/24بهتا روغن روان پاسارگاد (سهامی خاص)359
140056553314114981398941395/08/081397/12/29بهداشت محیط اندیش ( سهامی خاص)360
140045934294114694643481394/11/241397/06/24بهداشتی ویرا درخشان برنا (سهامی خاص)361
102605170754111766857691394/10/191397/06/24بهروش پرداز سپاهان (سهامی خاص)362
140039749081394/06/071397/08/26بهسا پلیمر پارس(سهامی خاص)363
101017173514111141715351394/08/091397/11/13بهساز صنیع سیستم (با مسئولیت محدود)364
140052118984114997196711394/08/091397/06/24بهسازان آب و انرژي بیرجند (سهامی خاص)365
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140044897251394/12/221397/04/23بهسازان سیستمهاي انرژي پویا (بامسئولیت محدود)366
140065488164115313561941396/04/311397/12/29بهسازان هفت اکسیر دانش (سهامی خاص)367
140045489994114845816941394/06/071397/04/23بهنیا فناور گستر هامون چهار هزار و ششصد و هفتاد و هشت (تعاونی)368
103204760814114317413651394/05/101397/04/23بهوند سازان سپاهان (سهامی خاص)369
140073170204116134543351397/04/231397/12/29بهیاب صنعت فهام (بامسئولیت محدود)370
140040419904115845979311396/03/061397/12/29بهین پژوهان ماندگار (با مسئولیت محدود)371
101022033804111567176131393/01/231397/12/29بهین پژوهش خاور (سهامی خاص)372
108618678954114311399491395/08/081397/12/29بهین تحلیلگر (سهامی خاص)373
103201404824113757683681393/03/101397/12/29بهین راهکارتوسعه پیشرو (با مسئولیت محدود)374
140054718264115154578871395/09/201397/12/29بهین زیست آرامه (سهامی خاص)375
140061049544115185468751396/06/251397/12/29بهین ساختاره طعم بارثاوا (سهامی خاص)376
101032361734111398481561394/03/021397/04/23بهین طرح آپادانا(سهامی خاص)377
140050858294114993586881395/03/291397/12/29بهین فناوران صنعت سناباد (سهامی خاص)378
140067803134115831834341396/10/021397/12/29بهین نانو ذرات پارس (سهامی خاص)379
107800338424113151889981394/02/051397/12/29بهینه پردازش سپهر پارس(سهامی خاص)380
140051025964114888786661397/04/231397/12/29بهینه حفاري زاگرس (سهامی خاص)381
140044568454114657199891393/12/161397/12/29بهینه سازان فرآوري مواد (سهامی خاص)382
108600933011394/06/071397/04/23بهینه سازان نرم افزار بهسان ایساتیس(سهامی خاص)383
140043376841394/02/051397/04/23بوز داغ سهند شرق(سهامی خاص)384
140048791414115411637681396/03/061397/12/29بوم اکسیر پارس (بامسئولیت محدود)385
140046396474114893349511396/04/311397/12/29بیان ژن پارس (سهامی خاص)386
140053653224115118847581394/12/221397/08/26بیتا نگار افزار (بامسئولیت محدود)387
140038767854114488137191395/05/231397/12/29بین المللی افق نفت وگاز خاورمیانه (سهامی خاص)388
140060596721396/06/251397/12/29بین المللی راد کاوان آیریا (سهامی خاص)389
101034833281396/03/061397/12/29بین المللی ریز زیست فناوري پوست برنا (سهامی خاص)390
140048467724114847687761394/08/091397/04/23بین المللی ساین تک کارن (سهامی خاص)391
140061703784115449159361396/03/061397/12/29بین المللی فاران تک خاورمیانه (بامسئولیت محدود)392
140076490631397/08/261397/12/29بینش مجازي کاشانه (بامسئولیت محدود)393
140064837354115373439641396/06/251397/12/29پاد فارمد شیمی (بامسئولیت محدود)394
140045928461394/12/221397/04/23پادتن ژن فناور (بامسئولیت محدود)395
101017057924113633179151395/03/291397/12/29پادتن علم  (سهامی خاص)396
101030029334113149434811395/07/101397/12/29پادتن گستر ایثار(سهامی خاص)397
140047807304114833945441394/07/111397/06/24پادرا بازیاب اسپادانا (سهامی خاص)398
140066645404115397648141396/10/021397/12/29پادرا سرم البرز (سهامی خاص)399
140069697291396/10/021397/12/29پادزا پادتن پژوه (سهامی خاص)400
101035541274113491548541396/03/061397/12/29پادنا پلیمر (سهامی خاص)401
140041130474114557889681394/08/091397/04/23پار صنعت صعود (سهامی خاص)402
103207609484113979947591392/11/201397/12/29پارس آب فناوران (مسئولیت محدود)403
140073621984115698967541397/04/231397/12/29پارس آونگ نیکان (بامسئولیت محدود)404
103804297904111878156511393/08/101397/12/29پارس بهبود آسیا (سهامی خاص)405
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103203546014115493333181396/12/191397/12/29پارس پرداز سرآمد (سهامی خاص)406
101037273614113459393751396/06/251397/12/29پارس پالسما بنیان (بامسئولیت محدود)407
101038603894113677944811395/07/101397/12/29پارس پالسما پوشش (مسئولیت محدود)408
140068363081396/10/021397/12/29پارس پالسما تابان (بامسئولیت محدود)409
103201953821397/11/131397/12/29پارس تاواتا پایا (سهامی خاص)410
140060030514115577841491395/05/231397/12/29پارس تکین آهن دانش بنیه (سهامی خاص)411
102603193574111739184951394/07/111397/03/19پارس دانش سپاهان (سهامی خاص)412
140034954004115577969161396/10/021397/12/29پارس رله هوشمند (بامسئولیت محدود)413
101029502204113333966911396/12/191397/12/29پارس رهاوردان غرب (بامسئولیت محدود)414
140044314951395/09/201397/12/29پارس زیست اکسیر (سهامی خاص)415
140066917794115499584131396/12/191397/12/29پارس ساوا نوین هنر فناور (سهامی خاص)416
140049602044114858883811394/08/091397/12/29پارس سیمرغ دارو دماوند (سهامی خاص)417
140037067874114718797731393/12/161397/04/23پارس فن آوران رادین (بامسئولیت محدود)418
101032260484111187661861395/03/291397/12/29پارس فناوران خوارزم (سهامی خاص)419
140063070921396/12/121397/12/29پارس کاو اندیش هلیل (سهامی خاص)420
101011734544111571565651395/11/231397/12/29پارس لوجیک (بامسئولیت محدود)421
101028059084111567156151397/03/191397/12/29پارس مکاترونیک صنعت (بامسئولیت محدود)422
103206206031397/11/131397/12/29پارس هما پرتو (سهامی خاص)423
140045727204115445751181396/10/021397/12/29پارس هیوا دارو (سهامی خاص)424
101034013534113354133371392/11/201397/12/29پارسا پلیمر شریف (سهامی خاص)425
104600959414111345716771397/06/241397/12/29پارسان مقاومت تجهیز (سهامی خاص)426
140059977634115736719551395/09/201397/12/29پارسی زبانان سامانه (سهامی خاص)427
140041782964114679645481395/03/291397/12/29پارسی ژن راه کهکشان ( بامسئولیت محدود)428
140046652004114774468671395/09/201397/12/29پارسیا افزار فرا اندیشان نوین (سهامی خاص)429
103204407304114189979171394/08/091397/12/29پارسیان آنزیم ایرانیان (سهامی خاص)430
101026185224111516339471396/04/311397/04/23پارسیان پویا پلیمر (سهامی خاص)431
102606415954114115353551393/04/141397/04/23پارسیان پیشرو صنعت پلیمر (سهامی خاص)432
140057802104115588864741396/03/061397/12/29پاسارگاد بسپار شیمی ایرانیان (سهامی خاص)433
140060321664115411373791395/05/231397/11/13پاك الکترونیک خاوران (سهامی خاص)434
140052407554114898719391394/11/241397/04/23پاك آلیاژ رئوفی  (بامسئولیت محدود)435
140044760844114957945451394/07/111397/04/23پاك پاالي پارس (با مسئولیت محدود)436
140046885801394/06/071397/04/23پاك خودرو امین(با مسئولیت محدود)437
140058301024115578898751395/11/231397/12/29پاکان آتیه نانو دانش (بامسئولیت محدود)438
140048163994115317361531395/08/081397/12/29پاالیش پالسما صنعت (سهامی خاص)439
105303448534113483839661395/12/211397/12/29پالیز مهر پارس (تعاونی)440
108404444504114759439651394/03/231397/04/23پایا الکترونیک دنیاي نوین  (با مسئولیت محدود)441
102600679524111773531431395/09/201397/12/29پایا رزین (سهامی خاص)442
101027821644111156143311396/06/251397/12/29پایا روش آریا (سهامی خاص)443
140035280704114517687961394/02/051397/04/23پایا طب خزر(سهامی خاص)444
101024835124113357981351394/12/221397/12/29پایا فن اور ماشین (بامسئولیت محدود)445
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140040610564114857694841393/12/161397/12/29پایا فن یاخته البرز (بامسئولیت محدود)446
103805419024113679594691393/06/171397/12/29پایا فناوران فردوسی (سهامی خاص)447
101900599704114513648931393/07/221397/12/29پایا قصد دارو (سهامی خاص)448
109600410061395/08/081397/12/29پایا مند پارس (سهامی خاص)449
140055180194114988898811396/12/191397/12/29پایا مواد نوین رازي (بامسئولیت محدود)450
140041536004114657735411396/04/311397/12/29پایا هوشمند رصد (بامسئولیت محدود)451
140039101514114658663911395/08/081397/08/26پایار انرژي گستر یکتا (سهامی خاص)452
140062489904115331443361395/10/181397/12/29پایدار پندار ارتباطات سینا (بامسئولیت محدود)453
140048711781394/05/101397/04/23پایدار زیست بوم (با مسئولیت محدود)454
101017801144111545318981396/06/251397/12/29پایداران پارسا (سهامی خاص)455
140064256664115194749311396/12/191397/12/29پایش تجهیز آراد (سهامی خاص)456
140065570791397/08/261397/12/29پایش زنگ دقیق (بامسئولیت محدود)457
140053494584115531661951396/06/251397/12/29پایشگر پایا پیوند فرا داده پرداز (سهامی خاص)458
140062433404115614435561396/06/251397/12/29پایشگران جو باال (بامسئولیت محدود)459
140065667164115697379311397/04/231397/12/29پایوران مه داده پویش (بامسئولیت محدود)460
140066927501396/10/021397/12/29پترو انرژي شریف (سهامی خاص)461
108404500484114491976551394/07/111397/11/13پترو پاك پارس (سهامی خاص)462
140076333504116344431881397/06/241397/12/29پترو پاالیش نفت افشار (سهامی خاص)463
140056294434115161558641395/08/081397/12/29پترو پایش باور( سهامی خاص)464
104203020041394/05/311397/04/23پترو پژوهان نامدار پارسیان (سهامی خاص)465
140040360954114877489561394/05/101397/08/26پترو پژوهان نانو گستر (سهامی خاص)466
102605882491393/11/181397/12/29پترو رهان پمپ (سهامی خاص)467
103206540264114485161891394/08/091397/03/19پترو سازه میهن (با مسئولیت محدود)468
140019834574114436694911394/03/231397/04/23پترو صنعت اسرار  (تعاونی)469
140032999114114339678711394/05/101397/08/26پترو صنعت پارسیان خزر (سهامی خاص)470
140055130904114966968761396/04/311397/12/29پترو مهر امیران نکو (سهامی خاص)471
140049436071394/12/221397/12/29پدید آوران پایند کارمایه (سهامی خاص)472
103806273544114198499111394/05/101397/12/29پدیده انرژي پارسیان (سهامی خاص)473
140042810814114548168751395/02/181397/12/29پدیده پیشگامان توسعه اروم (سهامی خاص)474
140073792964115738553341397/06/241397/12/29پدیده زیستی نانو (سهامی خاص)475
140043071844114645715781393/10/061397/12/29پدیده فناوران هوشمندکهربا (سهامی خاص)476
103804367734111896311361393/09/031397/12/29پدیده نوژن پارس (سهامی خاص)477
140063952244115178737311395/12/211397/12/29پرتو افزار صنعت (سهامی خاص)478
140064102534115313789731395/11/231397/12/29پرتو افزار نوید آسا (بامسئولیت محدود)479
140058802934115333713761395/09/201397/12/29پرتو پرداز مهر (بامسئولیت محدود)480
140063012684115181876771396/04/311397/12/29پرتو تجهیز بعثت (بامسئولیت محدود)481
102605696204114111941941395/07/101397/12/29پرتو تک سامانه (با مسئولیت محدود)482
140078714384116164864331397/08/261397/12/29پرتو راهگشاي نوین قشم (سهامی خاص)483
140055589124115417535761395/05/021397/12/29پرتو زیست فناوران سیمرغ (سهامی خاص)484
102606762344114449194841397/08/261397/12/29پرتو سازان سالمت سپاهان (سهامی خاص)485

 (مصادیق فعالیت هاي دانش بنیان شرکت ها و موسسات در لوح فشرده، پیوست نامه ارسال شده است)
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140050765381394/08/091397/06/24پرتو سازان قائم (سهامی خاص)486
140064250581396/04/311397/12/29پرتو شید درنیکا آیریا (سهامی خاص)487
140047995104114778451981395/12/211397/12/29پرتو فرازان آویژه کیمیا (سهامی خاص)488
140036268204114673436771395/05/231397/12/29پرتو نگار تجهیز امین (بامسئولیت محدود)489
140054584811395/05/231397/12/29پرتو ویژن ایرانیان (سهامی خاص)490
109600379551394/03/231397/04/23پرتوافزارلیان (سهامی خاص)491
101021917254111515476491393/03/101397/12/29پرتوتماس نوین(سهامی خاص)492
140050248404114871944851394/06/071397/04/23پرچم اندیشمند پارثاوا (سهامی خاص)493
140045814561396/04/311397/12/29پردازش داده شریف پژوه (بامسئولیت محدود)494
140068333051396/06/251397/12/29پردازش داده ویراست یار (سهامی خاص)495
140056125164115176488951395/08/081397/12/29پردازش سراي پیشتاز جنوب( با مسئولیت محدود)496
140065053424115647614831396/06/251397/12/29پردازش گران داده هاي کالن کیان پژواك (سهامی خاص)497
103208365664114383774971397/04/231397/12/29پردازش موازي آبان (سهامی خاص)498
140051192044114958199881397/08/261397/12/29پردازش هوشمند ترگمان (سهامی خاص)499
140052821134114998613831394/11/241397/12/29پردازش و ذخیره سازي سریع داده (سهامی خاص)500
140049269744114863433341397/08/261397/12/29پردازشگران اطالعات رایانه اي سرزمین آریا (سهامی خاص)501
140075100654116347418341397/04/231397/12/29پردازشگران پترو هوشمند (سهامی خاص)502
140077900454116316665871397/08/261397/12/29پردازنده ي هفت ستاره پاسارگاد (بامسئولیت محدود)503
140065395591397/03/191397/12/29پردیس الکترو سالمت (بامسئولیت محدود)504
14004833513411513441571395/10/181397/12/29پردیس آرتان تک دایان (سهامی خاص)505
108404358034113888484891396/03/061397/12/29پردیس پژوهش فناوران یزد (سهامی خاص)506
140060988604115394453471396/03/061397/12/29پردیس ژن فناوري سیرجان (بامسئولیت محدود)507
103207468134114348779681394/03/021397/03/19پردیس هنر راسپینا(مسئولیت محدود)508
140052114844115147956891395/05/021397/12/29پردیس ونداد پارس (سهامی خاص)509
140060510481395/10/181397/12/29پرسا پرتو پارس(بامسئولیت محدود)510
140034721104114397376631393/07/221397/12/29پرسام صنعت بهداد (با مسئولیت محدود)511
140057509604115146859891395/05/021397/12/29پرسیس ژن پار ( بامسئولیت محدود)- شتاب دهنده512
140060198501396/04/311397/12/29پرشان اندیش دژگردکیان (سهامی خاص)513
103206623401394/08/091397/06/24پرشین لوتوس کارا (با مسئولیت محدود)514
140050693844114876138471395/05/021397/12/29پرگاس پیشرو ایکاد (بامسئولیت محدود)515
103206518214113889387941393/04/241397/12/29پرگاس خودرو شریف (سهامی خاص)516
140051750031394/12/221397/06/24پرنیان صنعت هگمتانه (سهامی خاص)517
140044607284114713153631396/06/251397/11/13پرنیان گستر پرتو سنج (بامسئولیت محدود)518
140053024534115113819151394/08/091397/08/26پرهام سالمت همراه (با مسئولیت محدود)519
140073263501396/12/191397/12/29پرواز سازان آسمان صابر (بامسئولیت محدود)520
140056884011395/10/181397/12/29پرواز صنعت سبحان (بامسئولیت محدود)521
140054788801396/06/251397/12/29پروتئین پژوهان یاخته سبز (سهامی خاص)522
140046151671394/08/091397/12/29پروتئین فناور پژوه (سهامی خاص)523
140041838854114849383811393/12/161397/12/29پروتئین نو ترکیب طاها (مسئولیت محدود)524
140066787761396/04/311397/12/29پزشکی زیست سالک (سهامی خاص)525
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140053062004114964463931396/03/061397/12/29پژواك رایان صنایع دقیق (سهامی خاص)526
102606390204113946658511394/03/021397/06/24پژواك طرح ایرانیان (سهامی خاص)527
140057715234115587961691395/03/291397/12/29پژوهش بذر اکباتان (سهامی خاص)528
105305111631394/03/021397/04/23پژوهش گستران غزال پارس(سهامی خاص)529

140059737414115178685391396/12/191397/12/29پژوهش محور سرزمین آریایی گروه هفت هزارو سیصدو هجده (تعاونی)2
102605566761394/05/101397/04/23پژوهش هاي راهبردي بهره ورگران کلید آسیا (با مسئولیت محدود)530
140056927894114988348731395/03/291397/12/29پژوهشگران اوج افق خاوران (سهامی خاص)531
101035831344113196646341395/12/211397/12/29پژوهشی تولیدي سینا سل (بامسئولیت محدود)532
102604134604111764153511394/03/021397/04/23پژوهشی مهندسی ارتباطات سرو نت (سهامی خاص)533
103803147044111876395931394/02/051397/12/29پژوهشی و صنعتی طاها قالب طوس (سهامی خاص)534
103202560944113733616851394/11/241397/06/24پژوهندگان پگاه پارسه (بامسئولیت محدود)535
140054635894114967153991395/03/291397/12/29پژوهنده صنعت ارگ خاورمیانه (سهامی خاص)536
102603016764111719444551395/12/211397/12/29پژوهنده نیرو (مسئولیت محدود)537
140050809361395/02/181397/12/29پشتیبان زیست فناوري آروین پادتن (سهامی خاص)538
101012954099411333995361392/09/301397/12/29پک توس (سهامی خاص)539
140043855544114718693411394/11/241397/12/29پگاه داده کاوان شریف (سهامی خاص)540
102606081561394/04/131397/04/23پگاه محیط آرین (تعاونی)541
103202899814113777913841393/07/221397/12/29پل ایده آل تجهیز (سهامی خاص)542
140041642114114553387161396/04/311397/12/29پالسما پژوه پارس (با مسئولیت محدود)543
101027387224111737915541394/04/131397/12/29پالسما تک سپاهان (سهامی خاص)544
101035683004113354379671393/11/181397/12/29پالسما فن آور امین (مسئولیت محدود)545
101039400314113579731791395/08/081397/12/29پلی یورتان پارس (مسئولیت محدود)546
140053884404114951878871395/08/081397/12/29پلیمر بنیان آریا (مسئولیت محدود)547
140030487104114694595861394/08/091397/06/24پلیمر پژوهان دانش مدار (با مسئولیت محدود)548
140071429411396/12/191397/12/29پلیمر ساختار هوشمند (بامسئولیت محدود)549
140052642474114915188531395/07/101397/12/29پلیمر شیمی منطقه آزاد ارس (سهامی خاص)550
140038723784114494791851394/10/191397/06/24پنجره دهم فناوري همراه آرین (سهامی خاص)551
102604090234113437178751394/07/111397/12/29پودر افشان (سهامی خاص)552
140052356774115459873791394/10/191397/08/26پودر و ذوب پاکوب پارس (بامسئولیت محدود)553
101030679014111517691651393/06/251397/12/29پوشش هاي نانو ساختار(مسئولیت محدود)554
103205362464114198485561393/06/171397/12/29پوششهاي محافظ توربین دوام (سهامی خاص)555
140047664014114817766151397/04/231397/12/29پوالد تجهیز ایرسا (سهامی خاص)556
108404429361396/04/311397/12/29پویا آفرینان زندگی و تجارت لیان ( بامسئولیت محدود)557
140034289794114756346811394/03/231397/12/29پویا تدبیرکارآمد (با مسئولیت محدود)558
140046784731394/02/051397/03/19پویا داروي فرتاك پارسیان(با مسوولیت محدود)559
103203138264114488641731396/04/311397/12/29پویا ژن آزما (بامسئولیت محدود)560
140052320284114918581561395/12/211397/12/29پویا فرآوران کامیاب (سهامی خاص)561
101032766824111569955631392/11/201397/12/29پویا فن آوران کوثر (با مسئولیت محدود)562
140045742504115387684441394/05/311397/04/23پویا مکانیک صاحبی (تعاونی)563
140056887224115198413141397/08/261397/12/29پویا نماي صبیان (بامسئولیت محدود)564
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
108608609484111957588791394/04/131397/03/19پویان قطعه خوزستان (سهامی خاص)565
140051662614114969467941394/08/091397/04/23پویش آوا سینا (با مسئولیت محدود)566
140037499974114748813141395/02/181397/12/29پویش تدبیر کرانه(سهامی خاص)567
108601754501394/05/311397/12/29پویش داده نوین (با مسئولیت محدود)568
103806509404114453951191393/12/161397/12/29پویش داروي سینا(سهامی خاص)569
140070542604115695588791396/12/191397/12/29پویش رباتیک دانا (سهامی خاص)570
103208709341397/04/231397/12/29پویش سام تک فرتاك (سهامی خاص)571
140038348594114515496361397/04/231397/12/29پویش فناوران آرون(سهامی خاص)572
140056829894115353899331395/11/231397/12/29پویش گران نیک دانشگر (سهامی خاص)573
140039113421394/07/111397/06/24پویندگان امید زرند (تعاونی)574
103202418894113874164981395/02/181397/12/29پویندگان پزشکی نوین کیان (تعاونی)575
140054279071394/12/221397/12/29پویندگان دانش سیستمهاي توان افزاي پاسارگاد (سهامی خاص)576
140048632204114978346981394/08/091397/06/24پویندگان دانش مدیران پارسا (با مسئولیت محدود)577
101018772814111554157171392/09/021397/12/29پویندگان راه سعادت (سهامی خاص)578
140056768954115497755771397/06/241397/12/29پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)579
101028742654111135355711393/03/311397/12/29پیام افزار پیک آسا (سهامی خاص)580
101033024214113796793591393/06/171397/12/29پیام آوران نانو فناوري فردانگر (بامسئولیت محدود)581
140056642611395/07/101397/12/29پیام رسان آوانگار (سهامی خاص)582
140051279844114978361541394/08/091397/06/24پیام رسمانه مانا نوید (سهامی خاص)583
140053575434114957188341395/02/181397/12/29پیش تازان علم و اقتصاد (سهامی خاص)584
102602914384111767198731394/07/111397/08/26پیشتاز در تحقیق وتوسعه (بامسئولیت محدود)585
101018909854111365564871392/09/021397/12/29پیشتاز طب زمان (سهامی خاص)586
140063702884115347118851396/10/021397/12/29پیشتازان امن کاوي عماد (سهامی خاص)587
140054274724115133915351394/12/221397/04/23پیشتازان نوین مکعب سبز سپاهان (سهامی خاص)588
140053280301395/09/201397/12/29پیشران خودرو کار اسپیدار (سهامی خاص)589
102606900904114455738491394/04/131397/12/29پیشران زمهریر آسمان (با مسئولیت محدود)590
140042107561394/06/071397/04/23پیشرو ارم کبیر (با مسئولیت محدود)591
140064487704115696385391395/12/211397/12/29پیشرو افرند صنعت آرمه (بامسئولیت محدود)592
140057899624115161719431396/03/061397/12/29پیشرو اندیشه پرداز سی پل (سهامی خاص)593
140054354374114943469391395/12/211397/12/29پیشرو سازه پیوند بارثاوا (سهامی خاص)594
140054716404114964963991395/05/021397/12/29پیشرو سرامیک مهر (سهامی خاص)595
140055457251395/02/181397/12/29پیشرو شناور شاهوار (بامسئولیت محدود)596
140059991761397/04/231397/12/29پیشرو صنعت فراز آتیه (سهامی خاص)597
140054806444115111418731394/11/241397/12/29پیشرو فن آوران کارنو جم (سهامی خاص)598
140057231194115139681731396/04/311397/12/29پیشرو فناوران صنعت برنا (سهامی خاص)599
140065064604115573839171396/03/061397/12/29پیشرو فناوران هوشمند روش (سهامی خاص)600
140075149074116131315341397/11/131397/12/29پیشرو گاز ماهر (سهامی خاص)601
140066974681396/06/251397/12/29پیشرو لدکا سازان مامطیر (سهامی خاص)602
140078034231397/11/131397/12/29پیشروان شهر هوشمند (سهامی خاص)603
140049721801394/07/111397/06/24پیشروان فناور کارن (سهامی خاص)604
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140065546274115578479591396/04/311397/12/29پیشروان فناوري اطالعات ویهان (بامسئولیت محدود)605
103805129484113549695171394/05/101397/06/24پیشگام انرژي خاور (سهامی خاص)606
140047901651395/03/291397/12/29پیشگام جوانان طراح ( بامسئولیت محدود)607
140062888874115579611711396/03/061397/12/29پیشگام دقیق سازان اندیشه مارون (سهامی خاص)608
140075267901397/11/131397/12/29پیشگام رایان داده پژوه (سهامی خاص)609
140036321004114451197411394/03/231397/12/29پیشگامان اجرا و توسعه راهکارهاي صنعتی سارنگ  (با مسئولیت محدود)610
140040559274114987377941394/07/111397/12/29پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان (با مسئولیت محدود)611
106601006234111387361711394/02/051397/03/19پیشگامان بذر ونهال(سهامی خاص)612
101027931894114759451641394/03/231397/03/19پیشگامان پردازش داده ها  (با مسئولیت محدود)613
140038022831393/12/161397/12/29پیشگامان پژوهش حکمت (تعاونی)614
105900431601393/08/101397/03/19پیشگامان تحول انرژي ایرانیان (با مسئولیت محدود)615
140033353131394/11/241397/04/23پیشگامان رباتیک صنعت مازند (بامسئولیت محدود)616
103600604841394/03/021397/04/23پیشگامان زیست فناوري نوین شرق (سهامی خاص)617
103600610524114518965791394/02/051397/06/24پیشگامان ساخت وتولید خاوران (سهامی خاص)618
140044569954114717154841395/09/201397/12/29پیشگامان سنجش ایساتیس (بامسئولیت محدود)619
140073168094115795445731397/04/231397/12/29پیشگامان عرصه آموزش رامان صدرا (تعاونی)620
140046474074114818119861394/08/091397/06/24پیشگامان فن آوري هوداد (سهامی خاص)621
140057938301397/11/131397/12/29پیشگامان گسترش فناوري برنا (سهامی خاص)622
140042632171393/10/061397/03/19پیک زیست فناوران کارآفرین (4564) زاهدان  (تعاونی)623
140052289814114879959641396/06/251397/12/29پیمان پردازش نیام (سهامی خاص)624
140063981341396/06/251397/12/29پیوند گستر ارتباطات آرنیکا ارتباط (بامسئولیت محدود)625
140062011504115311435681396/06/251397/12/29تابان انرژي مهرآفرین (سهامی خاص)626
140055242901397/04/231397/12/29تارا ترابر نت (سهامی خاص)627
102606347074113887774881393/01/231397/12/29تاف فناور پارس (مسئولیت محدود)628
106301896451394/08/091397/04/23تام افراز کارمانیا (سهامی خاص)629
101027183961393/11/181397/03/19تامین صنعت باختر (سهامی خاص)630
103206816694113936438441393/07/081397/12/29تامین کاالي توربین ماشین خاورمیانه (سهامی خاص)631
140053994314114939141681395/09/201397/12/29تایماز قیزیل دمیر (سهامی خاص)632
140048969274114996571831395/09/201397/12/29تجارت الکترونیک امن موج (بامسئولیت محدود)633
140053545211395/05/021397/12/29تجارت الکترونیک کاریز (سهامی خاص)634
140051533614114896967741395/07/101397/12/29تجارت همراه روناش(سهامی خاص)635
140034533214114567786781393/06/171397/12/29تجهیز الکترونیک راسپینا (سهامی خاص)636
140048011044115486191531394/08/091397/08/26تجهیز الکترونیک شریف ایرانیان (با مسئولیت محدود)637
103204799804113843361551395/12/211397/12/29تجهیز آفرینان نوري پارسه (بامسئولیت محدود)638
140071332091397/11/131397/12/29تجهیز فناور ایلیا شرق (سهامی خاص)639
140061797604115319179781396/03/061397/12/29تجهیز فناوران امرتات ( با مسئولیت محدود)640
107202334194111847888731395/02/181397/12/29تجهیز گستر آزما (بامسئولیت محدود)641
140052442671394/08/091397/06/24تجهیز گستر ضحا (با مسئولیت محدود)642
140052106734115317668771397/11/131397/12/29تجهیزات ارتباطی داده ایمن گستر تدبیر (بامسئولیت محدود)643
140067120451397/11/131397/12/29تجهیزات پزشکی و صنعتی تکوین فراز مهر (سهامی خاص)644
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140056656384114989459131395/11/231397/12/29تجهیزات پیشرفته الکترو اپتیک پارس (بامسئولیت محدود)645
140067672324116143737391396/12/191397/12/29تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن (بامسئولیت محدود)646
107603682184113595357951395/05/021397/12/29تجهیزات دقیق شاب ساري (سهامی خاص)647
140056379234114998499151395/02/181397/12/29تحرك فناور رباتیک (سهامی خاص)648
140065870531397/11/131397/12/29تحقیق و توسعه دایا دارو (بامسئولیت محدود)649
140077457291397/11/131397/12/29تحقیق و توسعه سیوان (سهامی خاص)650
140058504181395/11/231397/12/29تحقیق و توسعه عایق هاي الکتریک نوین افرا (سهامی خاص)651
140062221264115531814871397/08/261397/12/29تحقیق وتوسعه ایده پردازان کشاورزي ومنابع طبیعی5081حوزه هیرمند652
140054384594114973873161395/05/231397/12/29تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق (سهامی خاص)653
140034184784114546556841394/12/221397/06/24تحقیقات صنعتی خالقیت برتر بروجن (سهامی خاص)654
102003332834113733799161394/02/051397/03/19تحقیقاتی پویا راهبرد آذربایجان(سهامی خاص)655
101015060904111137676451395/07/101397/12/29تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدي پسوك (سهامی خاص)656
101019281894111166374551395/08/081397/12/29تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو(سهامی خاص)657
101014789924111158613431392/09/021397/12/29تحقیقاتی و تولیدي سیناژن(سهامی خاص)658
103803457134111894748371394/04/131397/12/29تحقیقاتی و مهندسی ژرف پویان توس (سهامی خاص)659
140057691994115153894431396/12/121397/12/29تحلیل افزار طوبی تک (سهامی خاص)660
140051120034114878895881395/02/181397/12/29تحلیل پردازه ارقام هوشمند ( بامسئولیت محدود)661
140058664184115199479481395/07/101397/12/29تحلیل گران هوشمند مخاطرات محیطی (سهامی خاص)662
140058146564115575844761395/09/201397/12/29تحلیل و تصویر داده شمارا (سهامی خاص)663
140046420564114787149441395/05/021397/12/29تحلیلگران جریان ساز فناور ایرانیان (بامسئولیت محدود)664
140052723701394/08/091397/06/24تحلیلگران داده هینا (با مسئولیت محدود)665
140039247001395/03/291397/12/29تخشا دارو بهان (سهامی خاص)666
140048636004114937616161395/05/021397/12/29تدبیر داده آویژه (سهامی خاص)667
140038467774112595847861395/02/181397/12/29تدبیر دارو سالمت (سهامی خاص)668
140059739314115477838941395/11/231397/12/29تدبیر سازه انرژي یکتا (بامسئولیت محدود)669
103204118544113766735481395/03/291397/04/23تدبیر شیمی حیان (سهامی خاص)670
101020962654113565378751393/12/161397/12/29تدبیر گستران بهینه ساز(بامسئولیت محدود)671
103205424564114414165861394/03/021397/04/23تدبیرگران خط آزما(سهامی خاص)672
140037854234114653697771393/03/311397/12/29تراژن ساز ویستا(با مسئولیت محدود)673
140044209054114648794541394/07/111397/12/29تراشه فناور ماد (سهامی خاص)674
140050161271396/06/251397/12/29تراوا گستر آریا (بامسئولیت محدود)675
140060154384115167914561396/03/061397/12/29ترمیم بافت سینا (بامسئولیت محدود)676
140060944484115197978491395/12/211397/12/29ترنج سخت سر شمال (سهامی خاص)677
140050204321396/04/311397/12/29تسال نیرو پارس (سهامی خاص)678
140002535274114439487141394/05/101397/04/23تسنیم کیمیاي سیستم (تعاونی)679
140040004804114796464141397/08/261397/12/29تعاونی طب طبیعی سبز دیموند680
108613588704113339788641394/08/091397/08/26تعاونی مهندسین مشاور سروستان سازان فردا (تعاونی)681
140048823634114948487671395/09/201397/12/29تعهد اندیشه لیاقت سالمت (سهامی خاص)682
140058228204115344595411395/11/231397/12/29تقطیر پاالیش فرآیند سهند (سهامی خاص)683
140060196931396/06/251397/12/29تک تازان نانو فن آوري مانا (بامسئولیت محدود)684

 (مصادیق فعالیت هاي دانش بنیان شرکت ها و موسسات در لوح فشرده، پیوست نامه ارسال شده است)
17



 

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140065355024115441547991396/06/251397/12/29تک زیما دارو البرز (سهامی خاص)685
101028256624113375855761393/07/081397/12/29تک ژن زیست (سهامی خاص)686
140055975441396/10/021397/12/29تکاپو صنعت نوین خیام (سهامی خاص)687
140040039224114879678131394/04/131397/12/29تکفام سازان طیف نور (با مسئولیت محدود)688
107801334201393/06/171397/12/29تکوین آزمایش پارسه (تعاونی)689
140062268204115198151581396/04/311397/12/29تکوین و تحقق محصول (سهامی خاص)690
140046476924114748698191394/08/091397/06/24تکین لیان پارس (سهامی خاص)691
140060084024115318971931396/06/251397/12/29تگزو پد پارسیان کیش (سهامی خاص)692
108200914504113741554341395/08/081397/12/29تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل الوند(با مسئولیت محدود)693
101031324604113346966911393/04/141397/12/29تلکا مسافت (سهامی خاص)694
105303137474113438379151396/04/311397/12/29توان انرژي پرداز پارسیان شیراز پیشرو (سهامی خاص)695
140075545104116138736411397/08/261397/12/29توان پژوه بهراد (سهامی خاص)696
140042918314114793446771394/03/231397/03/19توان تجهیز چکاد (بامسئولیت محدود)697
140058948764115616966851396/04/311397/12/29توان دانش مهرسام (سهامی خاص)698
105304456034114149498371394/03/231397/12/29توان محور آذین صنعت (سهامی خاص)699
107603933484114896413151394/07/111397/04/23توانا الکترونیک شمال (سهامی خاص)700
140065100554115316184741396/04/311397/12/29توانا فناوران دانا (بامسئولیت محدود)701
103208110854114551466841394/06/071397/04/23توپاز ژن کاوش (با مسئولیت محدود)702
140060886031395/11/231397/12/29توران مشعل صدر (بامسئولیت محدود)703
140052465941395/05/231397/12/29توربو پیشرو صنعت (بامسئولیت محدود)704
101870010804113975399831394/02/051397/12/29توربین کمپرسور آسیا(سهامی خاص)705
140049096384114971994151395/03/291397/12/29توسعه ابزارهاي داده ابریشم (سهامی خاص)706
140067358791397/08/261397/12/29توسعه ارتباطات راشا (سهامی خاص)707
140050850734114878456761397/06/241397/12/29توسعه ارتباطات گره (سهامی خاص)708
108404465834114441476311394/06/071397/04/23توسعه الکترونیک فرخ مهر(سهامی خاص)709
140059699131395/07/101397/12/29توسعه انرژي سبز آینده (با مسولیت محدود)710
108404399044114319948371395/10/181397/12/29توسعه انرژي نوین یزد (سهامی خاص)711
140065600581396/03/061397/12/29توسعه آرمان نفیس (سهامی خاص)712
140057787814115145819451395/08/081397/12/29توسعه بذر و نهال آریا (سهامی خاص)713
140053032454114936437141395/08/081397/12/29توسعه بن دا فرآور ( سهامی خاص)714
101040397494113746879861394/03/021397/04/23توسعه بین الملل راد صانع هیدج (سهامی خاص)715
107801393141394/08/091397/06/24توسعه پروژه امیرکبیر (با مسئولیت محدود)716
140061567924115346397891396/04/311397/12/29توسعه تجهیزات آزمون هاي پیشرفته مواد و پوشش (بامسئولیت محدود)717
101022417484111451548851394/08/091397/12/29توسعه حسگرسازان آسیا (سهامی خاص)718
140056610304114985784861396/12/191397/12/29توسعه خدمات هور سپهر سامان (سهامی خاص)719
108602413864113518988331394/08/091397/12/29توسعه داروسازي دانش (با مسئولیت محدود)720
140060386344115394749531395/09/201397/12/29توسعه دانش فنی فرآیندهاي زیستی شریف (سهامی خاص)721
103204580464113778769541393/02/061397/12/29توسعه دانش و فناوري ایلیا(سهامی خاص)722
140037669024114514587661394/08/091397/06/24توسعه دهندگان آسمان فرید (سهامی خاص)723
140061343014115153757751395/09/201397/12/29توسعه دهندگان دنیاي چابک سام (بامسئولیت محدود)724
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140044806724114747574471395/05/231397/12/29توسعه راهبرد امن آرمان (بامسئولیت محدود)725
140041081821394/04/131397/04/23توسعه راهبردي فناوران شیراز (سهامی خاص)726
140072933001397/11/131397/12/29توسعه راهکار نوین جویش (سهامی خاص)727
140050123514114943313761394/12/221397/12/29توسعه راهکارهاي فنی دانا ترفند (سهامی خاص)728
140060503724115179998661396/06/251397/12/29توسعه راهکارهاي هوشمند امین (سهامی خاص)729
140072836074115713139161397/08/261397/12/29توسعه راهکارهاي هوشمند کارو (سهامی خاص)730
140050920374114876498951395/12/211397/12/29توسعه زیست فناوري روبینا (سهامی خاص)731
104000163154113879757781394/05/101397/06/24توسعه سامانه هاي ارتباطی عمید (سهامی خاص)732
140045485474114716176581395/08/081397/12/29توسعه سامانه هاي اطالعاتی مهر( با مسئولیت محدود)733
101036378094113333916751396/04/311397/12/29توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین (سهامی خاص)734
140051186214114946743681395/07/101397/12/29توسعه سرمایه انسانی آریا سابین (سهامی خاص)735
103207829151393/07/221397/12/29توسعه سنجش دقیق ( با مسئولیت محدود)736
140043790044114891785341395/10/181397/12/29توسعه سیستم هاي آرمانی ایرانیان (بامسئولیت محدود)737
101033875874113673678771395/09/201397/12/29توسعه صنایع برز (سهامی خاص)738
103202653514113964144641392/12/171397/12/29توسعه صنایع تصویربرداري پرتو نگار پرشیا (با مسئولیت محدود)739
103805271201394/03/021397/06/24توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا (سهامی خاص)740
101027642984111153535161393/06/171397/12/29توسعه صنایع نفت و گاز سرو (سهامی خاص)741
140048629344114797613131394/06/071397/04/23توسعه صنایع و خدمات هواپیمائی ایرانیان (تعاونی)742
101040168104113967589141396/06/251397/12/29توسعه علوم ژئوماتیک ره پویان (بامسئولیت محدود)743
140071010904115713845481397/06/241397/12/29توسعه فن آوران اطالعات هرمس (سهامی خاص)744
140042900904114665171511397/08/261397/12/29توسعه فن آوري اطالعات چیستا (سهامی خاص)745
103201928904113993484951393/05/181397/12/29توسعه فن آوري ما فوق صوت(با مسئولیت محدود)746
101023459424111449733761394/02/051397/12/29توسعه فن آوري ماشین ابزار و اتوماسیون صدرا فن گستر (سهامی خاص)747
140061796064115533975881396/03/061397/12/29توسعه فن آوري نو مدیا (بامسئولیت محدود)748
103600607524114338784591394/03/021397/06/24توسعه فن آوري نوین پارس پیک شرق(سهامی خاص)749
103208294294114159884651394/07/111397/12/29توسعه فن آوري همیار مهندسی تفاهم (سهامی خاص)750
140061283681396/04/311397/12/29توسعه فناوري اشیاء پرتو آینده (سهامی خاص)751
140048254094115314617891394/07/111397/08/26توسعه فناوري آبکشت آویسا (سهامی خاص)752
140069924054115875149881397/08/261397/12/29توسعه فناوري آریا کاوش753
140048630304114874938911395/02/181397/11/13توسعه فناوري پایش خوردگی یکتا (سهامی خاص)754
109600428101395/02/181397/04/23توسعه فناوري جلبک هاي خلیج فارس (بامسئولیت محدود)755
103207339704114167644191394/03/021397/12/29توسعه فناوري ریز مقیاس آژینه(مسئولیت محدود)756
140051069651395/03/291397/12/29توسعه فناوري سبز تراژن ( بامسئولیت محدود)757
140047038874114759661371394/10/191397/12/29توسعه فناوري شریف سوالر  (بامسئولیت محدود)758
103207958204114738344841394/07/111397/08/26توسعه فناوري شمیم شریف (با مسئولیت محدود)759
140046440391396/06/251397/12/29توسعه فناوري صنعتی دنا (بامسئولیت محدود)760
140066569464115535171861396/06/251397/12/29توسعه فناوري فرداي ژاو (سهامی خاص)761
140047821104115591313331394/07/111397/12/29توسعه فناوري فلز پیشرو (سهامی خاص)762
140039517354114515999691394/10/191397/04/23توسعه فناوري نیک تام  (بامسئولیت محدود)763
103208319944114918199191394/08/091397/08/26توسعه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات رویان افزار مبتکر (سهامی خاص)764
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140066971324115497843431396/06/251397/12/29توسعه فناوري هاي پیشرفته آپرین (سهامی خاص)765
140048165024114868449681395/05/231397/12/29توسعه فناوري هاي نوین سالمت سینا (سهامی خاص)766
140044645084114831593781395/05/021397/12/29توسعه فناوري هاي نوین نانو مقیاس (بامسئولیت محدود)767
140036918464114747695431397/08/261397/12/29توسعه فناوري هوشمند میکائیل (بامسئولیت محدود)768
140077987051397/11/131397/12/29توسعه فناوري و فرآورده هاي زیستی بهداد ژنتیک (سهامی خاص)769
103201515904113971356491393/12/161397/12/29توسعه فناوریهاي پیشرفته مواد نانو ساختار نماد (بامسئولیت محدود)770
104801276604113958154431394/11/241397/04/23توسعه فناوري هاي سبز بهساز (بامسئولیت محدود)771
140050997491395/11/231397/12/29توسعه کاال و فناوریهاي نوین تک فن (بامسئولیت محدود)772
140065423001396/03/061397/12/29توسعه گر آسمان دژ شریف (سهامی خاص)773
101026272964111375957851394/03/231397/12/29توسعه گر شبیه ساز (بامسئولیت محدود)774
102001949944111666699171394/07/111397/08/26توسعه گران نرم افزار آذربایجان (بامسئولیت محدود)775
140054820764114988566151395/10/181397/12/29توسعه ماشینهاي پیشرفته شریف (بامسئولیت محدود)776
140068240674115615448541396/06/251397/12/29توسعه مکمل زیست فناور آریانا (سهامی خاص)777
140058943461395/12/211397/12/29توسعه مهندسی رباتیک و رایانه صالح (بامسئولیت محدود)778
140058824091395/10/181397/12/29توسعه نانو شیمی پارس مهرداد (بامسئولیت محدود)779
105305173971395/02/181397/12/29توسعه نانو فناوري دارویی فرسان (سهامی خاص)780
140062079344115316643731396/10/021397/12/29توسعه نگهداري سلولهاي بنیادي دندانهاي شیري ایرانیان (سهامی خاص)781
140042150984114557565731394/12/221397/08/26توسعه همراه افزار ایرانیان (سهامی خاص)782
101034164794113941378471394/12/221397/12/29توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش (بامسئولیت محدود)783
101021597774113313746411395/10/181397/12/29توسعه و تولید شیرهاي صنعتی رستا گروه (سهامی خاص)784
103203080324113698593911396/06/251397/12/29توسعه و مهندسی ساخت توربو کمپرسور البرز (سهامی خاص)785
101026285844111453914761395/02/181397/12/29توسعه و نوسازي صنایع گداختار (سهامی خاص)786
140068734204115861674931396/06/251397/12/29توسعه ي راهکارهاي هوشمند رستگار (سهامی خاص)787
108610158474113951559581395/11/231397/12/29توسن دارو (سهامی خاص)788
140074432404115753113141397/04/231397/12/29توکا پارسیان پیشرو (سهامی خاص)789
140055935934114998141661395/08/081397/12/29تولید خوراك دام طالیه داران امین صفی آباد دزفول (سهامی خاص)790
108201063914114314181491393/06/021397/12/29تولید فراورده هاي طب سنتی نیکا (سهامی خاص)791
108200275281395/03/291397/12/29تولید کربن فعال پارت شیمی (تعاونی)792
103600416614111866569681395/12/211397/06/24تولید لوله و پروفیلهاي پی وي سی مهراس کویر (سهامی خاص)793
101019814394111194548711393/10/061397/12/29تولید مواد دارویی درسا دارو (سهامی خاص)794
106301210704114738835981394/03/231397/12/29تولید نهال طوبی کرمان (سهامی خاص )795
101870030394114486567571394/08/091397/04/23تولیدات صنعتی ایتوك زاگرس (سهامی خاص)796
108614132664111178619911397/06/241397/12/29تولیدي بسپار لیا (تعاونی)797
101015364884111196364791397/04/231397/12/29تولیدي پرتو کوره القایی (تپکا)798
103805863404114593579741394/05/101397/04/23تولیدي پرنیان ادمان آفرین خراسان (سهامی خاص)799
101013374864111659543711397/08/261397/12/29تولیدي پمپ هاي بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص)800
101017288344111455558981396/06/251397/12/29تولیدي پوششهاي محافظتی جنوب (سهامی خاص)801
101014999354111163557781393/09/031397/12/29تولیدي تحقیقاتی ساخته هاي نسوز گهر سرام  (سهامی خاص)802
108611029104113375593991396/12/121397/12/29تولیدي تسمیران (سهامی خاص)803
103401065621394/03/231397/04/23تولیدي توزیعی دانش بنیان کهکشان (تعاونی)804
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103202080741394/04/131397/04/23تولیدي توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان (تعاونی)805
140052421724114984335331395/05/231397/12/29تولیدي دانش بنیان جهان صنعت جنوب (تعاونی)806
140043617754114717514891394/08/091397/12/29تولیدي راهبر زیست فناور البرز (تعاونی)807
140033835614114465336371394/07/111397/04/23تولیدي زرین کشت قابوس (با مسئولیت محدود)808
101028485334111311537831395/05/231397/12/29تولیدي شیرهاي صنعتی اردبیل (سهامی خاص)809
101024028554111151668441395/02/181397/12/29تولیدي صنعتی پروزن (سهامی خاص)810
101011013204111566855331396/10/021397/12/29تولیدي صنعتی دکاموند (سهامی خاص)811
103208692944114346973571394/10/191397/04/23تولیدي صنعتی الك سان مبین (سهامی خاص)812
101023675304111157738311395/05/231397/12/29تولیدي صنعتی نخ هاي شیشه اي بلورین تار (سهامی خاص)813
140037301054114659759831395/10/181397/12/29تولیدي صنعتی ورسک اتصال (بامسئولیت محدود)814
108200194854113433833751394/11/241397/12/29تولیدي فاران شیمی تویسرکان (تعاونی)815
101017268904111163397391396/06/251397/12/29تولیدي کوره شهاب (تعاونی)816
140048509804115115179571394/08/091397/04/23تولیدي معدنی درین ناب فردوس (سهامی خاص)817
140062433544115493741171395/12/211397/12/29تولیدي مهندسی دانش گستر کاویان نوین فردا نگر (سهامی خاص)818
101036753284113857967591395/08/081397/12/29تولیدي مهندسی نیتل پارس (سهامی خاص)819
140063185604115184685591396/03/061397/12/29تولیدي نورا ژن پیشرو (سهامی خاص)820
101033212594113341534671393/11/181397/12/29تولیدي و بازرگانی آلیاژهاي رازین پلیمر (سهامی خاص)821
103805717544113854876131394/10/191397/08/26تولیدي و توزیعی نیل افشان طوس  (تعاونی)822
140048752074115159449671395/10/181397/12/29تیناب شیمی خاورمیانه (سهامی خاص)823
140048443144114796579561395/02/181397/12/29تیوا تجارت ماهان (سهامی خاص)824
102606441314114479148541394/07/111397/04/23تیوا صنعت اسپادانا (سهامی خاص)825
140063981534115476154411396/12/191397/12/29ثمین ابزار سپاهان (سهامی خاص)826
102606874204114451867941394/10/191397/04/23ثمین آب فرآیند (با مسئولیت محدود)827
140059539281395/08/081397/12/29جامع سیستم هوشمند بابا طاهر (مسئولیت محدود)828
140060171614115145797571395/10/181397/12/29جاوید بنیان گل رویش (سهامی خاص)829
140053479524114931894561395/02/181397/12/29جنبش همگام تولید و پیمان پارس (سهامی خاص)830
140051146284114961543331395/03/291397/12/29جهان یکتا پارسیان (سهامی خاص)831
108201040261394/03/021397/03/19جهش الکترونیک الوند توان(مسئولیت محدود)832
140035312201395/05/231397/12/29جهش صنعت شریف (بامسئولیت محدود)833
140051953421394/08/091397/04/23جوانه پویا کیوان مهر جهانبین (با مسئولیت محدود)834
140056663224115531783961396/04/311397/12/29جویندگان راه سالمت کهن(سهامی خاص)835
140067110821397/11/131397/12/29چالشگران ادراك ناب (بامسئولیت محدود)836
102004288114114418115931394/12/221397/06/24چرتگه سازان داده آذربایجان (بامسئولیت محدود)837
140046669404114939819171394/05/101397/04/23چشم انداز تجارت به دان (سهامی خاص)838
140049041184114831475361394/08/091397/08/26چشم انداز توسعه فناوري اطالعات رجاء (با مسئولیت محدود)839
140043416454114695656431394/03/021397/04/23چکاد نوآوران عصر اطالعات (سهامی خاص)840
140040196354114864344971394/07/111397/08/26چهار هزار و پانصد و هفتاد و سه دانش بنیان پردیس کشاورزي منابع طبیعی زاگرس (تعاونی)841
103805485294114455111731394/07/111397/04/23چوب سان شرق (سهامی خاص)842
140058087521395/09/201397/12/29حامی ایده صنعت غرب (سهامی خاص)843
140070723454116123579531396/12/191397/12/29حامی دارو نوین نقش جهان (سهامی خاص)844
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140061703104115359996751396/12/191397/12/29حامیان ماندگار فرتاك روشن (سهامی خاص)845
140034901034114373717881396/10/021397/12/29حدید پردازان اصفهان (سهامی خاص)846
108201124471395/12/211397/12/29حدید صنعت توانا (سهامی خاص)847
101019021844111365458481395/12/211397/12/29حرارت ساز پویا (سهامی خاص)848

140064571841396/12/191397/12/29حساس تشخیص گستر خاوران (سهامی خاص)3
140053856041396/10/021397/12/29حسان افزار مبین (بامسئولیت محدود)849
140056087114115444388331395/08/081397/12/29حسگر صنعت داریا( با مسئولیت محدود)850
140051892781394/08/091397/04/23حفار سازه میالد ساعی اراك (با مسئولیت محدود)851
140048138544114781734531394/12/221397/06/24حکمت سراي ایرانیان طوبی (سهامی خاص)852
140041249524114557681111395/05/231397/12/29حکیمان دوراندیش پارس (بامسئولیت محدود)853
140044131774114665894651395/11/231397/12/29خاك پی آروین (بامسئولیت محدود)854
101012391184111347367791397/04/231397/12/29خاك رنگبر (سهامی خاص)855
140065673184115466561911396/03/061397/12/29خالص گهر اشراق (بامسئولیت محدود)856
140052529944114976963651395/05/231397/12/29خدمات ارتباط بیس فن (سهامی خاص)857
106101273011394/12/221397/08/26خدمات اشتغال و کار آفرینی آرکا پشتیبان غرب (بامسئولیت محدود)858
140051575604114950985671395/12/211397/12/29خدمات تجاري سازي فناوري هاي پیشرفته داد فالمینگو (سهامی خاص)859
101028649384114471564971396/10/021397/12/29خدمات تحقیقات آرین گستر (سهامی خاص)860
101017223284111453347161394/04/131397/04/23خدمات فنی ارام ازمون (با مسئولیت محدود)861
108601921934113471199531394/03/231397/04/23خدمات مهندسی پیشرو کنترل سپاهان (سهامی خاص)862
140050221904114861459951396/04/311397/12/29خدمات مهندسی فن آوري هاي طیف گستر اطلس طاها (سهامی خاص)863
101031201241393/12/161397/03/19خدمات مهندسی هستار سازمند (سهامی خاص)864
103203372064113749471441395/10/181397/12/29خدمات مهندسی و نوسازي توربین هاي صنعتی توربین سازان نیکان (سهامی خاص)865
103804421094111917368411394/03/021397/12/29خدمات نیرو گاهی آهار شرق (سهامی خاص)866
140064385704115311715961397/08/261397/12/29خدمات هوشمند ایده طالیی هاتف معاصر (سهامی خاص)867
140040339454114486135951394/08/091397/06/24خدمات هوشمند حصین همراه پردیس (سهامی خاص)868
101030116694113416894791395/03/291397/12/29خدماتی بازرگانی رسانه رایانه فراز (سهامی خاص)869
140041670814114666175451394/07/111397/06/24خرم نیروي زاگرس (سهامی خاص)870
140043153054114846665831395/07/101397/12/29خضرا سازان راد پلیمر پارسیان (سهامی خاص)871
107601346604113111619581395/11/231397/12/29خطیرماشین (بامسئولیت محدود)872
103206851474113987931391393/04/241397/12/29خال پوشان فلز (با مسئولیت محدود)873
140048910081394/05/101397/04/23خود پایش اندیشه سینا (بامسئولیت محدود)874
140052938961395/03/291397/12/29خورشید هوشمند یزد (سهامی خاص)875
140056513384115175716581395/07/101397/12/29خوشه پروران زیست فناور(سهامی خاص)876
106100853914111557697951394/12/221397/06/24داده پردازان پور سام (بامسئولیت محدود)877
101025736504111736319481394/08/091397/08/26داده پردازان حامی (بامسئولیت محدود)878
140067081434115636186171396/10/021397/12/29داده پردازان فاران صدرا (بامسئولیت محدود)879
106601712314114813515141394/08/091397/08/26داده پردازان مدریک (سهامی خاص)880
102004389704114987345771395/09/201397/12/29داده پردازان نو اندیش سایمان تک (بامسئولیت محدود)881
108610197434113314375651394/02/051397/12/29داده پردازان نوین اهداف (بامسئولیت محدود)882
140050227894115111345581396/06/251397/12/29داده سامانه متناوب (سهامی خاص)883
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140068979481397/03/191397/12/29داده کاو هوشمند پایش اقیانوس (سهامی خاص)884
140038702644114734558751396/10/021397/12/29داده کاوان پیشرو ایده ورانگر (سهامی خاص)885
140065922624115596117661396/12/191397/12/29داده کاوي سحاب پرداز (بامسئولیت محدود)886
140059492511397/11/131397/12/29داده گستر آدینه (بامسئولیت محدود)887
140055552574114971959681395/12/211397/12/29داده نگاران آساد کویر (سهامی خاص)888
140065128404115433745971397/08/261397/12/29داده ورزي سانا نهاد (بامسئولیت محدود)889
140039311704114616649841395/03/291397/12/29داده پرداز تارا تک شرق (سهامی خاص)890
140042511661394/10/191397/04/23دارو پژوه سامان  (سهامی خاص)891
140043271501394/08/091397/04/23دارو پژوهان پاسارگاد (با مسئولیت محدود)892
140042499524114741185151393/09/031397/12/29دارو درمان برنا  (با مسئولیت محدود)893
103400881501397/06/241397/12/29دارو سازي مادر دارو شهرکرد (سهامی خاص)894
140042493634115158361551394/12/221397/06/24دارو شفا طبیعی پدیده (بامسئولیت محدود)895
140047861704114987611741394/10/191397/04/23داروسازي اروم طب دارو (بامسئولیت محدود)896
106601508731394/04/131397/06/24داروسازي طهوراطب (سهامی خاص)897
140052856274114963188681396/03/061397/12/29داروسازي گیاهی وشا دارو پارس (سهامی خاص)898
103202768154114751894141395/09/201397/12/29دارویی خورشید کادوس (سهامی خاص)899
140057350374115179946371395/12/211397/12/29دارویی دانشگر زولنگ رسپینا (سهامی خاص)900
102604234504111738456941395/05/021397/12/29دارویی ریحان نقش جهان (بامسئولیت محدود)901
140049778514114937558731397/04/231397/12/29دام طب کوشان (سهامی خاص)902
108615121074113834953671397/08/261397/12/29دانا پرداز قشم (با مسئولیت محدود)903
103206400701393/07/081397/12/29دانا ژن پژوه (سهامی خاص)904
140046915161395/12/211397/12/29داناسازان صنعت افق(سهامی خاص)905
103205975654113863345711395/08/081397/03/19دانش افزار نارون شریف(سهامی خاص)906
101024291791397/08/261397/12/29دانش امروزجهان نوین (بامسئولیت محدود)907
140066670081396/10/021397/12/29دانش بتن امیرکبیر (سهامی خاص)908
140047588274114887344581396/03/061397/12/29دانش بنیاد آریا ایرانیان (سهامی خاص)909
140040552641394/03/231397/03/19دانش بنیان ایسا پارس (تعاونی)910
108404353834113987479161394/03/231397/12/29دانش بنیان آپا فن (تعاونی)911
106601711154114339594531393/12/161397/04/23دانش بنیان آتیه سازان الکترونیک (سهامی خاص)912
105304648784114116333931394/05/101397/04/23دانش بنیان بسپار آمایش پارسیان (تعاونی)913
107001885654114483619911394/03/231397/04/23دانش بنیان پارت نو طرح (تعاونی)914
108404408944114836815111394/07/111397/06/24دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر (تعاونی)915
105700149574113784775441393/10/271397/12/29دانش بنیان پردیس (سهامی خاص)916
107603523344114136668831394/07/111397/04/23دانش بنیان پروشات شمال (سهامی خاص)917
140035267644114448848471394/11/241397/06/24دانش بنیان پژوهشگران رخدادهاي طبیعی طوس (بامسئولیت محدود)918
108404381394114433461391394/03/231397/04/23دانش بنیان پیشگامان توسعه علم یزد  (سهامی خاص)919
101900685024114537576881393/10/061397/12/29دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندي (تعاونی)920
105304730351394/03/021397/04/23دانش بنیان تمدن الکترونیک پارس (تعاونی)921
140046950281394/10/191397/06/24دانش بنیان جوش مدرس (سهامی خاص)922
106301820114184136659891395/02/181397/12/29دانش بنیان جوهر گستر ایرانیان (تعاونی)923

 (مصادیق فعالیت هاي دانش بنیان شرکت ها و موسسات در لوح فشرده، پیوست نامه ارسال شده است)
23



 

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140039992914114793686551394/07/111397/12/29دانش بنیان دانش پویان ساتیا (سهامی خاص)924
140039203991394/07/111397/04/23دانش بنیان دانش زاي سالمت (با مسئولیت محدود)925
103203407494114457555571396/12/191397/12/29دانش بنیان دکتر غنوي (بامسئولیت محدود)926
106301821191394/07/111397/06/24دانش بنیان زرین طب مشرق زمین (سهامی خاص)927
103401104114114477316711394/03/021397/04/23دانش بنیان زیست رویش (تعاونی)928
103205736214114311848351393/12/161397/12/29دانش بنیان زیست فناوران سینا (سهامی خاص)929
105900387834114735396581394/07/111397/08/26دانش بنیان زیست فناوران نوین قم (تعاونی)930
108404408184114134579161393/06/021397/12/29دانش بنیان شوکا ایرانیان (تعاونی)931
103203869474114445643681393/12/161397/12/29دانش بنیان عصر نانو (تعاونی)932
107603957201394/03/231397/04/23دانش بنیان علم کاوان فردا ( تعاونی)933
105000921711394/02/051397/03/19دانش بنیان علم و صنعت هامون چهارهزاروچهارصدو چهل و دو زاهدان (تعاونی)934
108404264724113778381391394/04/131397/12/29دانش بنیان فراپویان ایساتیس یزد (تعاونی)935
103206353204114174948981392/09/301397/12/29دانش بنیان فرآورده بافت ایرانیان (سهامی خاص)936
108404374784114796779171394/03/231397/04/23دانش بنیان فناوران صنعت رباتیک یزد (تعاونی)937
107001887894114841831451393/12/161397/04/23دانش بنیان فناوري بذر استراباد (تعاونی)938
140051326441394/08/091397/06/24دانش بنیان کیمیا کاسپین مازند (تعاونی)939
107203032171394/07/111397/04/23دانش بنیان گل آذین رشت (تعاونی)940
108404439224114365439431394/10/191397/06/24دانش بنیان ماشین سازان طراحان جوان یزد (تعاونی)941
107001876191393/12/161397/04/23دانش بنیان مهرورزان دانش پژوه نوین (تعاونی)942
109800688801394/03/021397/03/19دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص)943
104601297264114449564961393/12/161397/12/29دانش بنیان نانو ساختار آرین (تعاونی)944
105304317604113744944971394/05/311397/04/23دانش بنیان نگین افزار پردیس (تعاونی)945
140047277594114797177631394/05/101397/04/23دانش بنیان نور پژوهان افالك (تعاونی)946
140045100884114688776431394/10/191397/04/23دانش بهاور شایا (سهامی خاص)947
102003735454114861684941395/09/201397/12/29دانش پژوهان صنعت نانو (سهامی خاص)948
105000944181394/02/051397/04/23دانش پژوهان گل گهر دارو چهار هزا چهارصدو هفتاد و نه زاهدان (تعاونی)949
140043147224114818956361395/07/101397/12/29دانش پویان آتی صنعت پاد (سهامی خاص)950
102201999891393/11/181397/03/19دانش پی هادي (سهامی خاص)951
140054564561395/05/231397/12/29دانش تدبیر آسیا (سهامی خاص)952
105304546984114549675971394/05/311397/04/23دانش تک انرژي سبز (بامسئولیت محدود)953
140051051281394/08/091397/06/24دانش سامان ارومیه (سهامی خاص)954
140036658704114458933111394/10/191397/12/29دانش سپهر نوین آرین (سهامی خاص)955
140068662191396/10/021397/12/29دانش صنعت یونس دارو (سهامی خاص)956
140048291004114984113391394/08/091397/04/23دانش گستران آب سارویه (سهامی خاص)957
140034781694114479875911394/07/111397/04/23دانش گستران صنعت حمید (سهامی خاص)958
140046550871395/05/231397/12/29دانش محور زیست فناوري کشاورزي پایدار (بامسئولیت محدود)959
140038782574115474968431394/12/221397/04/23دانش نوین آرین یکتا (سهامی خاص)960
140044818251395/03/291397/12/29دانش هماي زیست فن آور ( بامسئولیت محدود)961
105303886084113664667791394/08/091397/04/23دانش و پژوهش مینوسا (سهامی خاص)962
140051191981395/05/021397/12/29دانش و تدبیر معاصر ایساتیس (سهامی خاص)963
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103202406114113843147571393/01/231397/12/29دانش بنیان انبوه سازي مسکن بهدیس سامان امین (تعاونی)964
140038848854114793679751394/11/241397/08/26دانش بنیان فناوري صنعت آرشام (تعاونی)965
108621320704113683558431394/06/071397/12/29دانشگاهی توسعه کشت و دام نواندیش البرز(سهامی خاص)966
101033303834113334359811394/12/221397/08/26داهیان پزشکی پیشرو (بامسئولیت محدود)967
140059852184115313643991395/10/181397/12/29دایره دانش سبز فردا (سهامی خاص)968
140062532474115313636491395/10/181397/12/29درایه پرداز نیروان (سهامی خاص)969
140062581104115993154351396/10/021397/12/29دریا پردازشگران سورین طبرستان (سهامی خاص)970
140043617034114657713971395/02/181397/12/29دریا دانش فردوس (بامسئولیت محدود)971
140045792014114699631871394/03/231397/04/23دریا موتور گلستان (سهامی خاص)972
108608663694113475115961394/03/231397/04/23دریاپایش (با مسئولیت محدود)973
140055726904115176975691395/09/201397/12/29دریچه تجربه نو (سهامی خاص)974
140056218074115111416451395/11/231397/12/29دژ افزار نت (سهامی خاص)975
140064451014115675554471396/06/251397/12/29دفتر طراحی سامانه هاي قواي محرکه فرزانگان (بامسئولیت محدود)976
103203618654113854963631396/10/021397/12/29دقیق سازان فضا گستر (بامسئولیت محدود)977
140034108504114757761151394/10/191397/04/23دما پژوه آروین (بامسئولیت محدود)978
140042653924114854837971394/12/221397/06/24دهکده فناوري نکو اروند (سهامی خاص)979
140056343464114988318681395/05/231397/12/29دهکده نواندیشی و نوآوري چهلستون کسب و کار (سهامی خاص)980
140028668634114143997141393/04/241397/12/29دوار صنعت شریف (مسئولیت محدود)981
140064921404115317585731396/04/311397/12/29دور اندیش برنامه نویسان شیراز (سخامی خاص)982
103204043804113845597831394/04/131397/12/29دیبا انرژي پگاه (سهامی خاص)983
140046732604114814197711394/10/191397/06/24دیدبان صنعت خرده فروشی (بامسئولیت محدود)984
140040119974114837848861396/03/061397/12/29ذهن افزار رایان (سهامی خاص)985
140048759844114798585161395/03/291397/12/29راد اسطوره پارس لیان کویر (سهامی خاص)986
140074141891397/03/191397/12/29راد بهین دانش (سهامی خاص)987
103204365944113799974831393/09/151397/12/29راد سیس پوشش (سهامی خاص)988
140056750771395/05/231397/12/29راد نیک فناوران زاگرس (سهامی خاص)989
140067273844115491199361396/10/021397/12/29رادمان تجهیز درمان پارس (سهامی خاص)990
140061512721395/10/181397/12/29رادیس صنعت هوشمان آرتاویل (سهامی خاص)991
140046858214115111914391397/04/231397/12/29رادین زیست فناور (یامسئولیت محدود)992
107400932661394/08/091397/08/26رازي کیمیا گهر (تعاونی)993
101036641284113549146181392/09/021397/12/29رازین پلیمر راه ابریشم (سهامی خاص)994
103201533444113956196681393/09/151397/12/29راژان پرتو پارس (مسئولیت محدود)995
140042287624114549595371394/08/091397/04/23راسا صنعت هموار ایرانیان (سهامی خاص)996
140045330034114694348631394/10/191397/06/24راستی پویان کارآفرینی شریف (بامسئولیت محدود)997
140031039234114166684711397/11/131397/12/29راك پیوند صنعت اروند (سهامی خاص)998
107604000341394/07/111397/04/23راه حل تیزهوش برتر (سهامی خاص)999

101030414681397/04/231397/12/29راه کار سرزمین هوشمند (مسئولیت محدود)1000
140046447441395/03/291397/12/29راه کار فناوران تیله (سهامی خاص)1001
140058720244115313453541395/12/211397/12/29راه کارهاي سالمتی پدیدار (سهامی خاص)1002
140034647114114517398761393/09/031397/12/29راهبران فناوري نستوه (مسئولیت محدود)1003
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(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140056222384115167683971395/09/201397/12/29راهکار آینده زمین (سهامی خاص)1004
140057597074115374557751395/05/231397/12/29راهکار پردازش ژرف (بامسئولیت محدود)1005
140058911914115698314971395/07/101397/12/29راهکار خالق بازي سازي زیبازي شریف (سهامی خاص)1006
140045379024114744539371395/02/181397/12/29راهکارهاي جامع ارشن (سهامی خاص)1007
140061927971396/10/021397/12/29راهکارهاي هوشمند آفاق1008
108404418954114396658671394/03/231397/03/19راهکارهاي هوشمند سانا  (سهامی خاص)1009
140061475801396/03/061397/12/29رایا انرژي پارس پترو  (بامسئولیت محدود)1010
140042248514114643999111395/03/291397/12/29رایا پردازش هوشمند امیرکبیر (سهامی خاص)1011
140078533524116176571551397/11/131397/12/29رایا نوید سامانه (سهامی خاص)1012
140074923204116189889341397/04/231397/12/29رایان ارتباط چابک تحلیل (سهامی خاص)1013
140032748781394/11/241397/04/23رایان افزار راتا (بامسئولیت محدود)1014
140048582534114981411951395/08/081397/12/29رایان بسپار صنعت (مسئولیت محدود)1015
140000640614114191876341394/10/191397/08/26رایان پرداز تقطیران (سهامی خاص)1016
140072984161397/11/131397/12/29رایان پردازش توسکا (سهامی خاص)1017
140039459584114468736161394/08/091397/06/24رایان زیست فرآور (با مسئولیت محدود)1018
101027713304111133515391394/07/111397/08/26رایان سازه ایده (سهامی خاص)1019
140042988804114748899931394/03/231397/06/24رایانش ابري آروشا (سهامی خاص)1020
140048276104114779341691394/05/101397/04/23رایانش ابري پیشرو (سهامی خاص)1021
140073025474116143755151397/04/231397/12/29رایانش ابري یکتا شیوه (سهامی خاص)1022
140078922521397/11/131397/12/29رایانه افزار کارآمد (بامسئولیت محدود)1023
140043660984114655478341395/03/291397/12/29رایانه گستر کیو ( بامسئولیت محدود)1024
105303605954113383871731396/03/061397/12/29رایکا افزار پارس (سهامی خاص)1025
140040825671394/07/111397/06/24رایکا شیمی مهر (سهامی خاص)1026
140030407514114176994641395/09/201397/12/29رایکا گستر پالسما (بامسئولیت محدود)1027
102605372264113919543371394/12/221397/12/29رایمند راد صنعت (بامسئولیت محدود)1028
140045710334114963636471394/11/241397/08/26رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان (بامسئولیت محدود)1029
140057785534114987979171395/08/081397/12/29رباتیک اجتماعی آوا و نیما(سهامی خاص)1030
140072170774115777946941396/12/121397/12/29رزین بسپار آریا (سهامی خاص)1031
106601681741394/02/051397/04/23رژیان دام داالهو (سهامی خاص)1032
103207995744114177388671394/03/021397/12/29رسا اندیشان موج پرداز (مسئولیت محدود)1033
140065628584115399356581396/03/061397/12/29رسام پلیمر نامی (سهامی خاص)1034
105900084404113688714151393/06/171397/12/29رسانه گستر بنیسی (مسئولیت محدود)1035
140038367344114817377951395/02/181397/12/29رستا ژن دارو (سهامی خاص)1036
103207639171397/08/261397/12/29رستاك ژن (بامسئولیت محدود)1037
140048825004115574356371395/05/021397/12/29رستاك قطران پژوه (سهامی خاص)1038
140057378804115149344911395/03/291397/12/29رشد فناورانه کاسپین (سهامی خاص)1039
103202892954113777479551394/04/131397/12/29رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود)1040
140030554064114171449511394/02/051397/04/23رفاه صنعت داالهو (سهامی خاص)1041
140051071341397/04/231397/12/29رنجبران لیان ماشین (بامسئولیت محدود)1042
101030792791396/04/311397/04/23رنجبران لیزر ماشین (بامسئولیت محدود)1043
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140036420704114459844851394/02/051397/03/19رنگ خورشید طالیی خزر (مسئولیت محدود)1044
140059979154115514633871395/12/211397/12/29رنگ و رزین آزمون شهاب (سهامی خاص)1045
140031298204114179591591394/07/111397/04/23رنگین شهد البرز (با مسئولیت محدود)1046
140046999704114794891151394/12/221397/04/23ره آفرین ماشین تک (سهامی خاص)1047
103208815981394/10/191397/12/29ره جویان عرصه دانش (سهامی خاص)1048
140062597871396/06/251397/12/29رها زیست پادتن (سهامی خاص)1049
140070849834115631191961396/12/191397/12/29رهاورد اندیشه و صنعت کارن (سهامی خاص)1050
101024074504111377578841393/01/231397/12/29رهروان سپهر اندیشه (سهامی خاص)1051
140058297901395/12/211397/12/29رهنما فناور بزرگمهر قاینات1052
101022471204111371898181395/07/101397/12/29رهیاب فن آوا (بامسولیت محدود)1053
140071157844115875758791397/08/261397/12/29رهیافت نو فاران دارو (سهامی خاص)1054
103806657794114947353781394/08/091397/06/24رهیافت هاي هوشمند صدري ایرانیان (سهامی خاص)1055
140060887724115348698661395/12/211397/12/29رهیافت هوشمند آریابان (سهامی خاص)1056
140063389161395/11/231397/12/29رود آب پژوهان اروند (سهامی خاص)1057
103806262034114161877971397/06/241397/12/29روشان طلوع شرق (سهامی خاص)1058
140046479754114747387971394/04/131397/03/19روشن پویش باوران (سهامی خاص)1059
140043581731395/09/201397/12/29روشنگران الکترونیک دشتستان گروه شش هزار و صد و سی و شش (تعاونی)1060
140049790361395/12/211397/12/29روغن پویا موتور1061
106101285644114938888691395/05/231397/11/13روماك گستر غرب (سهامی خاص)1062
103207773264113971981841396/06/251397/12/29روناك تجهیز آرا (بامسئولیت محدود)1063
140048394834114783868911397/04/231397/12/29روي خط مدیا (بامسئولیت محدود)1064
140047205054114759679311394/08/091397/04/23رویا سازان آراد میهن (با مسئولیت محدود)1065
101034322844113344348131394/11/241397/12/29رویال توسعه پایدار (بامسئولیت محدود)1066
102201377704111591486741393/12/161397/12/29رویان پژوهش آذربایجان (سهامی خاص)1067
140055760524114975134581395/05/231397/12/29رویان زیست تک پژوه (سهامی خاص)1068
102603251154111767336861394/03/021397/04/23رویان مبدل (سهامی خاص)1069
109801863354115333617441394/02/051397/12/29رویان نهال محالت (سهامی خاص)1070
140065129144115314656861396/12/191397/12/29رویاي آینده در میهن آباد نوین (سهامی خاص)1071
140047177544115154657531394/10/191397/08/26رویاي سبز آسپا (با مسئولیت محدود)1072
104601388844114484846711393/12/161397/12/29رویاي عصر رایانه  (سهامی خاص)1073
140074947551397/08/261397/12/29رویش پژوهان نگین پارس (سهامی خاص)1074
140050713774114989759631394/10/191397/06/24رویین حرارت رئوف (بامسئولیت محدود)1075
140043085464115197463671394/04/131397/03/19روئین پارسیان زیست فناور (با مسئولیت محدود)1076
140052746024114918795691394/10/191397/04/23ریز آرایه افزار شریف (با مسئولیت محدود)1077
140038626374114943493731394/05/311397/12/29ریز پادتن پارسه (با مسئولیت محدود)1078
103806114514114143417881393/04/241397/12/29ریز پردازنده شریف (سهامی خاص)1079
140058937631395/12/211397/12/29ریز زیست تراشه فناوران (سهامی خاص)1080
140041672144114938378561395/05/231397/12/29ریز زیست فناوران فردانگر (تعاونی)1081
101025226374111158845341394/03/021397/03/19ریز سازگان تکین (سهامی خاص)1082
140056038714114978316951395/03/291397/12/29ریز سامانه هاي سبز آینده (سهامی خاص)1083
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140037436134114998983551395/03/291397/12/29ریز فن آوران باران ( بامسئولیت محدود)1084
140054899784114947947191394/12/221397/12/29ریز فناوران شیمی سبز (سهامی خاص)1085
103805789364114989637571394/02/051397/12/29ریز فناوري باغات پارت (سهامی خاص)1086
140058121581396/06/251397/12/29ریزتراشه نوین ساختار خزر ( بامسئولیت محدود)1087
140051934291395/05/021397/12/29ریگ سبز کویر آران و بیدگل (سهامی خاص)1088
140045980391396/03/061397/12/29ریناس رامان بینا (بامسئولیت محدود)1089
140040975471394/06/071397/04/23زاگرس بیو تک(با مسئولیت محدود)1090
106101194061393/08/101397/04/23زانا اندیشان نوین سنه دژ (مسئولیت محدود)1091
140055613744114967715141394/12/221397/04/23زانا انرژي روژهالت (سهامی خاص)1092
140045644831393/12/161397/12/29زایش سبز طبیعت (مسئولیت محدود)1093
140053282684115184873891394/12/221397/04/23زبان آزماي بالینی شناختی (بامسئولیت محدود)1094
105700314571393/08/101397/03/19زرین ریز سامانه هاي الکترونیکی (مسئولیت محدود)1095
140049775794114915538671394/07/111397/08/26زالل سازان جلودار (سهامی خاص)1096
140058296934115144455191395/08/081397/12/29زمان پردازان اسپادان( سهامی خاص)1097
140042114364114543977731393/11/181397/12/29زمهریر سازان پیشتاز (سهامی خاص)1098
109600416864114449774691395/07/101397/12/29زهد سیستم لیان (با مسولیت محدود)1099
140031129501394/03/021397/12/29زیست اندیشان افالك(مسئولیت محدود)1100
140049304624115115491991394/12/221397/06/24زیست ایده آل گستر (بامسئولیت محدود)1101
140060399561395/08/081397/12/29زیست آزما آریا ویژن (سهامی خاص)1102
140056093904114983774911394/12/221397/06/24زیست بسپار کیان (سهامی خاص)1103
102004298651394/06/071397/04/23زیست بنیاد لبن (بامسئولیت محدود)1104
140040918051395/03/291397/12/29زیست بوم سبز کاوه  ( بامسئولیت محدود)1105
140042777641394/05/311397/12/29زیست پاالیشگاه ریز جلبک قشم (سهامی خاص )1106
140068596884115656738131396/06/251397/12/29زیست پویش تسنیم طبرستان (بامسئولیت محدود)1107
140053661521395/03/291397/12/29زیست تجهیز یوتاب (سهامی خاص)1108
103201708514113893687841392/09/301397/12/29زیست تخمیر (سهامی خاص)1109
140061146421395/10/181397/12/29زیست توده پرور شمال (بامسئولیت محدود)1110
140056460894115159773581397/08/261397/12/29زیست تولید رازي (سهامی خاص)1111
101029736024111485879851393/04/141397/12/29زیست دارو دانش (سهامی خاص)1112
140050159101395/02/181397/12/29زیست داروگستر پارسیان (سهامی خاص)1113
140054925391394/11/241397/04/23زیست دانش فناوران کوثر (سهامی خاص)1114
140056038864114963386891394/12/221397/12/29زیست درمان ماهان (سهامی خاص)1115
140047840294114931911831394/05/311397/12/29زیست دریا پروران آناهیتا (بامسئولیت محدود)1116
140068757801397/11/131397/12/29زیست رهاورد کارا (بامسئولیت محدود)1117
103207348404114535561391394/03/021397/12/29زیست ژن راد(مسئولیت محدود)1118
140046542801397/08/261397/12/29زیست سامانه غرب آسیا (بامسئولیت محدود)1119
140062254924115481958331395/11/231397/12/29زیست سپیدان حیات پایا (بامسئولیت محدود)1120
140058227564115711487511395/08/081397/12/29زیست فرافن آبشار( سهامی خاص)1121
140045919764114864643541394/12/221397/12/29زیست فرایند تجهیز سهند (بامسئولیت محدود)1122
101030186704113369389771394/12/221397/12/29زیست فرایند صنعت صبا (بامسئولیت محدود)1123
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
101024908544111198747471396/06/251397/12/29زیست فرآورد پارس1124
140069093031396/06/251397/12/29زیست فرآوري شیمی فرینوش سیراف (سهامی خاص)1125
104203590601394/02/051397/03/19زیست فن آوران صدرا نور (سهامی خاص)1126
140035556604114444347991393/06/021397/12/29زیست فن آوران نوین گیتی ژن (مسئولیت محدود)1127
103202970604114178897361394/04/131397/04/23زیست فن آوري ایتاء صدرا (سهامی خاص)1128
140048088691396/06/251397/12/29زیست فن آوري چیستا (سهامی خاص)1129
140064066684115579637551396/06/251397/12/29زیست فن آوري زند (سهامی خاص)1130
103208648934114614764961394/04/131397/04/23زیست فن آوري زیست درمان (سهامی خاص)1131
140060252614115384363141395/08/081397/12/29زیست فن آوري طوبی مهرگان ( سهامی خاص)1132
140052727654115593853491396/10/021397/12/29زیست فن آوري یاخته صبا آرنا1133
101030796444111194659671394/07/111397/12/29زیست فن صنعت ایرانیان (با مسئولیت محدود)1134
140059242621396/12/191397/12/29زیست فناور برگ آب کرمانشاه1135
104800906014111481451651394/03/231397/04/23زیست فناور توران (تعاونی)1136
140054986994114963518711395/05/231397/12/29زیست فناور سامان ژن آراد (بامسئولیت محدود)1137
103207443684114174777391396/04/311397/12/29زیست فناور کاوش پارسیان (مسئولیت محدود)1138
140039178254114479866981393/03/311397/12/29زیست فناور واکسن و فرآورده هاي زیستی فرتاك ابتکار (مسئولیت محدود)1139
140050377204114994877891394/08/091397/12/29زیست فناور ویژن فاطر (سهامی خاص)1140
140055971644115656668431395/05/021397/12/29زیست فناوران پارس اکسین (سهامی خاص)1141
140032537664115181473211393/12/161397/12/29زیست فناوران پردیس (مسئولیت محدود)1142
140056839034115144858871395/07/101397/12/29زیست فناوران سانا آزما (سهامی خاص)1143
103208584404114461953811394/03/021397/03/19زیست فناوران صنعت و محیط (سهامی خاص)1144
140056548604115467565851395/08/081397/12/29زیست فناوران غذاي فرا سودمند (با مسئولیت محدود)1145
140050020214115519453781394/12/221397/04/23زیست فناوران نیلفر (بامسئولیت محدود)1146
108609880834111349483331393/04/241397/12/29زیست فناورسبز (مسئولیت محدود)1147
140057213791395/09/201397/12/29زیست فناوري ایرانیان پویش ژن (سهامی خاص)1148
140048968151395/12/211397/12/29زیست فناوري آال آوا ژن (سهامی خاص)1149
140057626121396/06/251397/12/29زیست فناوري بوتیا (سهامی خاص)1150
140032738624114415965111394/05/101397/04/23زیست فناوري تجهیز آرون (بامسئولیت محدود)1151
102606774254114434851991394/05/311397/06/24زیست فناوري حکیم (سهامی خاص)1152
140058629251397/03/191397/12/29زیست فناوري رازي پارس آذر (بامسئولیت محدود)1153
140057043344114988717711396/10/021397/12/29زیست فناوري ریزاندامگان کارآ (تعاونی)1154
140044081241395/09/201397/12/29زیست فناوري سالمت کیش (سهامی خاص)1155
102606130594113848583891395/09/201397/12/29زیست فناوري سیتک (سهامی خاص)1156
140033314551394/07/111397/08/26زیست فناوري صدرا مالیر (سهامی خاص)1157
104800722814114457647581394/03/231397/04/23زیست فناوري صدراي طبیعت (سهامی خاص)1158
140058782811397/11/131397/12/29زیست فناوري فرا کشت نوید (سهامی خاص)1159
101034326304113398136481394/11/241397/06/24زیست فناوري فرمون پارسیان (بامسئولیت محدود)1160
105000950101394/02/051397/12/29زیست فناوري کیانسه چهار هزار و پانصد و شصت و یک زاهدان (تعاونی)1161
140048186351395/07/101397/12/29زیست فناوري نوین درمان پرسیا ویستا (سهامی خاص)1162
140055838484114951963991394/12/221397/08/26زیست کنکاش توس (سهامی خاص)1163
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140042670401395/02/181397/12/29زیست گرده افشان دنا (سهامی خاص)1164
140053660744115133791441395/09/201397/12/29زیست گستر آواالن (سهامی خاص)1165
140037060331394/10/191397/04/23زیست گستر سپیدان (تعاونی)1166
140056261914115317813711395/12/211397/12/29زیست محور پژوهش پارس (سهامی خاص)1167
140055306524115183848891395/02/181397/12/29زیست مهندسی سینا التیام (سهامی خاص)1168
140066308254115845545481396/12/191397/12/29زیست نانو فناوران آتیه پژوه (سهامی خاص)1169
140043411494114819163851394/11/241397/06/24زیست یار مهر اندیش (سهامی خاص)1170
140043815084114655397411394/02/051397/03/19زیست یار وارنا (سهامی خاص)1171
140044094274114744936311395/05/231397/12/29ژرف اندیشان نوید سالمت (سهامی خاص)1172
140060871824115154584491395/12/211397/12/29ژرف دریا پژوهش پارس (سهامی خاص)1173
140039080611393/03/311397/12/29ژن اکسیر زیست دارو (مسئولیت محدود)1174
140041671931394/07/111397/06/24ژن فناور کیو (سهامی خاص)1175
140044251734114984197851394/12/221397/06/24ژن کاوش آزما (سهامی خاص)1176
140053151301394/11/241397/04/23ژیوان طب آسیا (سهامی خاص)1177
140046573801394/11/241397/12/29ساج مکان محوران (بامسئولیت محدود)1178
140065219034115998659681396/04/311397/12/29ساختارهاي نوین اطالع رسانی اساطیر (بامسئولیت محدود)1179
102400682774111859535361395/11/231397/12/29ساختمانی آذر دمیر یول شمالغرب (بامسئولیت محدود)1180
140039215181396/06/251397/12/29سازندگان تجهیزات پالستیک ایرسا (بامسئولیت محدود)1181
140043163821393/10/271397/04/23سازه اهون پایا (سهامی خاص)1182
101031207904113651846361396/12/121397/12/29سازه پردازان مروارید جنوب (با مسوولیت محدود)1183
140054895264114995481631394/10/191397/06/24سازه رایانش ابر گستر (بامسئولیت محدود)1184
105000952711394/10/191397/08/26سازه فضاکاران مدرن خاتم (سهامی خاص)1185
140057658431396/06/251397/12/29سازه کامپوزیت کاوه (با مسئولیت محدود)1186
103804793034114163786361394/08/091397/06/24سازه گسترارین پارس (سهامی خاص)1187
103804028884111884745651394/05/101397/12/29سازه هاي اطالعاتی راژمان (سهامی خاص)1188
140066595354115588413311397/06/241397/12/29ساعی سامانگر صنعت سبز (سهامی خاص)1189
140059491544115181598631395/10/181397/12/29ساعیان ارتباط آینده پیشرو (سهامی خاص)1190
140046969964115518941331396/06/251397/12/29سام بسپار ایرانیان (بامسئولیت محدود)1191
140045722391394/07/111397/08/26سامان پژوهان سالمت محیط (سهامی خاص)1192
140046913981394/07/111397/06/24سامان سیستم مهرگان ایرانیان (با مسئولیت محدود)1193
105305080724114416941991395/05/021397/12/29سامان طب شیراز (سهامی خاص)1194
103206656784114547777971395/09/201397/12/29سامانه امواج سروش (بامسئولیت محدود)1195
140049872714114911761571394/05/311397/12/29سامانه ایمن گستر هوشمند (بامسئولیت محدود)1196
140052824681397/04/231397/12/29سامانه آزماي قائم (بامسئولیت محدود)1197
140051659574114979458631394/12/221397/06/24سامانه آوران دانش گستر ساعد (بامسئولیت محدود)1198
140061831904115156865981395/12/211397/12/29سامانه پردازان هوشمند کارا (بامسئولیت محدود)1199
103208598934114433538781393/04/241397/12/29سامانه تجهیزدانش (سهامی خاص)1200
103201873374113847131911392/12/171397/12/29سامانه جراحی هوشمند پارسه (مسئولیت محدود)1201
140045122274114845349431393/11/181397/12/29سامانه رونق فروش رازق (سهامی خاص)1202
140065311901396/04/311397/12/29سامانه سازان انرژي هاي نو آینده (سهامی خاص)1203
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140042417084114684333561395/09/201397/12/29سامانه گستر سحاب پرداز (سهامی خاص)1204
140051147784114984566981394/08/091397/06/24سامانه نگار آتنا (مسئولیت محدود)1205
103204861304113834918191396/06/251397/12/29سامانه هاي انرژي آران (سهامی خاص)1206
140059212361395/05/231397/12/29سامانه هاي ایمنی صدرا بان (بامسئولیت محدود)1207
108404506804114458118961393/06/021397/12/29سامانه هاي آزاد فناوري اطالعات ایده آل آینده ایرانیان (سهامی خاص)1208
101026115794111193447351394/03/231397/12/29سامانه هاي پیشرفته توچال (بامسئولیت محدود)1209
103806067684114168485391394/07/111397/04/23سامانه هاي دقیق نوین افراز (با مسئولیت محدود)1210
102004561084114768897681394/02/051397/04/23سامانه هاي فرا صوت نوید ایرانیان(مسئولیت محدود)1211
140055632264114984145561395/12/211397/12/29سامانه هاي نوآوري ارتباطات سینا (سهامی خاص)1212
105303116294113471818891395/02/181397/03/19سامانه هاي نوین افر ا (سهامی خاص)1213
140061655684115174183781396/06/251397/12/29سامانه هاي نوین آزمایشگاهی و پزشکی سوگند (سهامی خاص)1214
140044262144114796461751394/04/131397/12/29سامانه هاي هوشمند کاربردي سمیع (با مسئولیت محدود)1215
140067055164115568333591397/06/241397/12/29سامانه هاي هوشمند یکان دانش (سهامی خاص)1216
140038707754114491349781394/10/191397/06/24سامانه هاي یکپارچه بزرگ فردا  (سهامی خاص)1217
140068002201396/10/021397/12/29سان طب کرمانشاه (سهامی خاص)1218
140042145934114547744671393/09/031397/12/29سانا صنعت ماندگار (سهامی خاص)1219
140069288311397/11/131397/12/29سایا ارتباط یگانه افزار (سهامی خاص)1220
108200972704113911866861394/07/111397/06/24سایدون صنعت آریا (سهامی خاص)1221
101037896584113464619661393/07/081397/12/29سبحان پایا پند (سهامی خاص)1222
103805746074113795581171393/10/061397/12/29سبز آتیه کاوش ( سهامی خاص)1223
140050332161394/07/111397/04/23سبز آرون کشت و محیط پارس (سهامی خاص)1224
140050677241394/07/111397/04/23سبز فناوران آویژه (مسئولیت محدود)1225
140050910604114968978711394/08/091397/06/24سبوي دانش پارسیان (سهامی خاص)1226
140034848414114457374771393/07/221397/12/29سپنتا پلیمر شریف (مسئولیت محدود)1227
140051319984114936496181394/07/111397/04/23سپنتا صنعت آیریک (با مسئولیت محدود)1228
140055188744114975318681395/09/201397/12/29سپنتا مدار پایا تراشه (سهامی خاص)1229
140068283581396/06/251397/12/29سپهر پژوهشگران ویرا (سهامی خاص)1230
140047525344114919668691396/03/061397/12/29سپهر دور کاو (سهامی خاص)1231
140024857731394/07/111397/06/24سپهر نانو منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)1232
140049098474116336646771396/04/311397/12/29سپهربرق صبا صنعت (بامسئولیت محدود)1233
140055622784115146944361395/02/181397/12/29سپید طرحان بامداد دماوند (سهامی خاص)1234
140050717614114873177711395/05/021397/12/29ستاره آریا نوین آیلین (سهامی خاص)1235
140002255824113977457551394/12/221397/06/24ستاره تابان پاك منطقه آزاد انزلی (بامسئولیت محدود)1236
140070129604115793176351397/06/241397/12/29ستاره کاروان کش ویرا (سهامی خاص)1237
102604708301394/03/231397/03/19سخت افزاري و نرم افزاري راه سبز چهلستون (سهامی خاص)1238
140071023201396/12/191397/12/29سده زیست فناوري پارس (بامسئولیت محدود)1239
140061530274115178776171395/11/231397/12/29سدید مهد ابتکار (بامسئولیت محدود)1240
140033700001393/10/271397/03/19سرا ژن آمل (مسئولیت محدود)1241
108400246084113164414961394/07/011397/12/29سرامیکهاي صنعتی اردکان (سهامی عام)1242
140046565084114748454941394/06/071397/06/24سرآمدان اندیشه آوینا (سهامی خاص)1243
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140042521001396/03/061397/12/29سرزمین شاتل (سهامی خاص)1244
108404524344114538935651396/06/251397/12/29سرزمین شکالت صفر و یک (سهامی خاص)1245
140068589934115498363751396/06/251397/12/29سرما آوران کرمان کویر توانا (سهامی خاص)1246
103801526494111937615311396/12/191397/12/29سرمایه گذاري صنایع مشارکتی طاها (سهامی خاص)1247
140075829454115971973851397/04/231397/12/29سرمایه گستر هرمس (سهامی خاص)1248
140046859004114773499431395/08/081397/12/29سرو انرژي کیا( با مسئولیت محدود)1249
140075675751397/08/261397/12/29سروش رادین شهر راز (سهامی خاص)1250
140058800704115187511841396/03/061397/12/29سفیر امین حریم الوند (بامسئولیت محدود)1251
140057001554114965836991395/05/021397/12/29سفیر ثریا سپاهان (بامسئولیت محدود)1252
140058465731395/05/231397/12/29سقف سبک مرکب آریا توس (سهامی خاص)1253
102606254694113879183581394/06/071397/06/24سکویا چوب اطلس (سهامی خاص)1254
140049358321394/07/111397/06/24سالمت تینا فرنوش (با مسئولیت محدود)1255
108400920424113455457881396/03/061397/12/29سمات صنعت سپاهان (سهامی خاص)1256
102004142051393/10/271397/04/23سمن دودبر کبود 7097 (تعاونی)1257
140049942161394/10/191397/06/24سمیع فناوران اکسین (با مسئولیت محدود)1258
101040729454113851386481397/04/231397/12/29سنابل دارو (بامسئولیت محدود)1259
101019957244111455144361396/06/251397/12/29سنجش افزار آسیا (بامسئولیت محدود)1260
140048320694114881139351397/06/241397/12/29سنجش افزار مرجع خلیج فارس (سهامی خاص)1261
140066179004115483183141396/06/251397/12/29سنجش مهارت پایا (سهامی خاص)1262
140049423044114966338741394/12/221397/06/24سنحش از دور دید برتر پارس اطلس (سهامی خاص)1263
140065067384115568334741396/04/311397/12/29سنگ پژوهان ذخایر و سازه ها (بامسئولیت محدود)1264
101016062334111569338931397/04/231397/12/29سنگان صنعت (سهامی خاص)1265
106101156981394/08/091397/06/24سه هزار و ششصد و سی و نه ایده نگارسنه (تعاونی)1266
140051666224114959955551395/09/201397/12/29سه هزارو ششصدو شصت رامان پرداز غرب (تعاونی)1267
140053078804115569615841395/10/181397/12/29سهند توان گستر خبره (سهامی خاص)1268
102606248484114151661441393/12/161397/12/29سهند صنعت پارتیکان (سهامی خاص)1269
109802906904113886714351393/02/061397/12/29سوده کوه پردیس (مسئولیت محدود)1270
103803690534111886649361392/09/021397/12/29سورن تک توس (سهامی خاص)1271
102401271394113333695411394/08/091397/06/24سوالر گستر صدراي آرتاویل (بامسئولیت محدود)1272
101015999314111737436571395/09/201397/12/29سولفور شیمی کاشان (بامسئولیت محدود)1273
102605781904113677894151394/03/021397/06/24سی تو متین ژن ایمن (مسئولیت محدود)1274
140051573314114974489131394/08/091397/06/24سیاره سبز لیو (با مسئولیت محدود)1275
103206092374113885565441394/03/231397/04/23سیال ابزار دقیق میهن ( بامسئولیت محدود)1276
103208718951394/03/021397/04/23سیال سازه قرن (سهامی خاص)1277
140064655674115576486361397/04/231397/12/29سیبا پرداز عصر جدید (بامسئولیت محدود)1278
140051603591396/04/311397/12/29سیراف پارس پلیمر پویا خلیج فارس (بامسئولیت محدود)1279
140042184321395/05/231397/11/13سیستم گستر انشان (سهامی خاص)1280
140051379554115554746741397/04/231397/12/29سیستم گستر چیستا (بامسئولیت محدود)1281
140051196754115511856391395/07/101397/12/29سیستم نگر ساینا (با مسولیت محدود)1282
140067537794115985459861396/10/021397/12/29سیستم هاي پزشکی و آزمایشگاهی مرسا طب تجهیز (بامسئولیت محدود)1283
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140044092371394/12/221397/04/23سیکا خاك آزما اروند  (سهامی خاص)1284
108404274164113839573151394/04/131397/06/24سیما دانش ایساتیس (سهامی خاص)1285
103205613954113986541571393/04/241397/12/29سیما رایان شریف (مسئولیت محدود)1286
140059352204115119457841395/10/181397/12/29سینا نو آور ویرا (سهامی خاص)1287
140060930291396/04/311397/12/29سیناسل تک (بامسئولیت محدود)1288
103804745224113658647471394/03/231397/04/23شاخص صنعت پارس (سهامی خاص)1289
140061881601395/11/231397/12/29شاهدانه بذر شمال (بامسئولیت محدود)1290
101015102894111158711951395/07/101397/12/29شاهین تنظیم صنعت (سهامی خاص)1291
101021872004111545194961395/11/231397/12/29شاهین سازه فجر (سهامی خاص)1292
103804151844111895136691393/12/161397/12/29شبکه ارتباطات طالیی شرق (سهامی خاص)1293
140046949224115143846991394/05/101397/04/23شبکه حسگر مفید (بامسئولیت محدود)1294
140056127591396/06/251397/12/29شبکه سالمت فرآیند تولید (سهامی خاص)1295
108611350824111815734861394/08/091397/06/24شبکه فرا پیوند (با مسئولیت محدود)1296

140060922804115154586661396/06/251397/12/29شبیه سازان آتیه نیک (سهامی خاص)4
101038633434114176888391395/05/231397/11/13شبیه سازان شریف (سهامی خاص)1297
140051991564114883745811394/08/091397/11/13شتاب آرا تک (با مسئولیت محدود)1298
140037710791394/07/111397/06/24شتاب خودرو خراسان شمالی (سهامی خاص)1299
140044921494114781875531394/03/231397/12/29شتابگران فناوري گلستان (سهامی خاص)1300
103800237094111931919961395/11/231397/03/19شرق صنعت نیشابور (سهامی خاص)1301
101008922764111399313471396/12/191397/12/29شرکت پارال صنایع1302
108614245634111334617131397/03/191397/12/29شرکت تحقیقاتی و مهندسین مشاور فرآیند سبز پاکان1303
140042870204115585884331396/03/061397/12/29شرکت فنی مهندس پارسامهر آریافر1304
140038309524114715998811393/04/241397/12/29شریف سازه آزما (سهامی خاص)1305
140058739544115311558841395/05/231397/12/29شفا دانش هونام (بامسئولیت محدود)1306
140047448861394/08/091397/08/26شفاي فرا سودمند ارس (سهامی خاص)1307
101034753594113645849311396/03/061397/12/29شمش فلز رویال (سهامی خاص)1308
140056352164115518176311396/03/061397/12/29شناسایی هوشمند الگوهاي بصري شرق قومس (بامسئولیت محدود)1309
104203428724114168999781394/05/101397/04/23شهاب پرتو صنعت پارس اهواز (سهامی خاص)1310
140055189901397/04/231397/12/29شهر آذین پردیس ایالم (سهامی خاص)1311
140051758884114911143771395/12/211397/12/29شوکا شیمی اسپادانا (سهامی خاص)1312
140035296214114993673471395/05/021397/12/29شید الکترونیک فردوس (سهامی خاص)1313
140030500934114163545451396/12/191397/12/29شید آرین کیش (بامسئولیت محدود)1314
102606438654114116719831393/12/161397/12/29شیرین سالمت پارتیکان (مسئولیت محدود)1315
101026177454111518364831394/08/091397/12/29شیمی آذرجام (سهامی خاص)1316
102400885304113197685791395/12/211397/12/29شیمی پژوهان ناصر خسرو (سهامی خاص)1317
140039568034114549199571395/05/021397/12/29شیمی پلیمر پارس ایرانیان (سهامی خاص)1318
140049020384114871766571394/05/101397/04/23شیمی درمان ارسطو (سهامی خاص)1319
140057953404115743516431396/04/311397/12/29شیمی صنعت رشد سهند (بامسئولیت محدود)1320
140042326304114656484431394/08/091397/12/29شیمی کاران سبز طوبی (با مسئولیت محدود)1321
140048543381395/02/181397/12/29شیمی گستر بوتیا سمنگان (سهامی خاص)1322
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140037333214114665754641395/07/101397/12/29شیمی گل فیض خراسان(تعاونی)1323
107001140254111835566541395/02/181397/03/19شیمیایی پارت کیمیا گرگان (سهامی خاص)1324
101029183844113354656841396/03/061397/12/29شیمیایی پترو مادسان (سهامی خاص)1325
108613850354113147343781395/08/081397/12/29شیمیایی تاك رزین کاوه (سهامی خاص)1326
102606867924114373934311393/10/271397/11/13شیمیائی سانلی سپاهان (سهامی خاص)1327
101015998154111163353711395/10/181397/12/29شیمیائی و داروئی باران (سهامی خاص)1328
140061382504115587858731397/08/261397/12/29شیوه نرم افزار گستر آسیا (سهامی خاص)1329
140074162694115881757861397/08/261397/12/29صانع موتور فردا (بامسئولیت محدود)1330
140048402474115143154131396/04/311397/12/29صائب فنون توس (بامسئولیت محدود)1331
101026982084111317381751394/10/191397/08/26صداي بهار (بامسئولیت محدود)1332
140033656574114395155791394/08/091397/06/24صدر الکترونیک دنا (با مسئولیت محدود)1333
140060429401397/11/131397/12/29صدرا سیستم هوشمند (بامسئولیت محدود)1334
140040439164114839117971393/11/181397/03/19صدرا طرح و تجهیز اسپادانا (سهامی خاص)1335
101031183214113481771831393/10/271397/12/29صدرا فن پرداز (سهامی خاص)1336
101017873344111484951191393/02/061397/12/29صنایع ارتباطی نسیم همراه (سهامی خاص)1337
140044870414114674473961395/05/231397/06/24صنایع ارتوپدي آراد طب توس (سهامی خاص)1338
104801086574111477591141395/05/231397/12/29صنایع الکترونیک سازان سمنان (سهامی خاص)1339
101037289094113698978671393/05/181397/12/29صنایع الکترونیک شریف تراشه (سهامی خاص)1340
101023109064113746361881394/11/241397/06/24صنایع الکترونیک صناف آریا (بامسئولیت محدود)1341
140044619764114819758431394/10/191397/08/26صنایع الکترونیکی و داده پردازي پدیده تصویر افق (بامسئولیت محدود)1342
101038667504113544547831395/10/181397/12/29صنایع آتش بس پارس (بامسئولیت محدود)1343
103805754181394/03/231397/06/24صنایع بازیافت و تبدیل کهکشان سبز پاژ (تعاونی)1344
101029207384111447673911393/02/061397/12/29صنایع پویا الکترو سامان نیرو (سهامی خاص)1345
140002530884114357946791393/10/271397/12/29صنایع تگرگ آروین (سهامی خاص)1346
140059997704115164797811395/10/181397/12/29صنایع توس کات خراسان (سهامی خاص)1347
103805873554113877335341394/03/021397/04/23صنایع تولیدي و فنی مهندسی پایش بسامد پارسا(سهامی خاص)1348
101033525364113861737171394/10/191397/04/23صنایع داتیس انرژي (سهامی خاص)1349
108604421661395/12/211397/12/29صنایع دریایی نوح جنوب (تعاونی)1350
140066753024115595314491396/04/311397/12/29صنایع رایان الکترو مکانیک آرکا (بامسئولیت محدود)1351
105305145311394/05/101397/04/23صنایع رشد نیک حیات (سهامی خاص)1352
107601370164111997499711395/05/231397/12/29صنایع روشنایی مازي نور (سهامی خاص)1353
101029282104111453759761392/09/301397/12/29صنایع زیست فناوري کارا (سهامی خاص)1354
101020270024111117743981393/03/031397/12/29صنایع سامانه هاي راه دور (سهامی خاص)1355
103806527334114517544841394/08/091397/08/26صنایع سبزآویژماشین مهراب توس (سهامی خاص)1356
101022333314111144576541395/10/181397/12/29صنایع شیمیایی رایکا پژوهش (بامسئولیت محدود)1357
102607014774114475553991394/05/101397/04/23صنایع شیمیایی سبز پارسیان (سهامی خاص)1358
108200240004111831394581394/07/111397/12/29صنایع شیمیایی فراپل جم (سهامی خاص)1359
108614131354111178645551394/08/091397/08/26صنایع شیمیائی لیا قزوین ( با مسئولیت محدود)1360
140062561234115185616181395/12/211397/12/29صنایع غذایی برکه سبز ماد آسیا (سهامی خاص)1361
140071630084115666869581396/06/251397/12/29صنایع غذایی سامان پژوه برنا (سهامی خاص)1362
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102601649414111745397341395/03/291397/11/13صنایع فرزانگان زاگرس (سهامی خاص)1363
101018932534113169546791395/05/231397/04/23صنایع کیمیا آران (سهامی خاص)1364
140046439004114797884981395/02/181397/12/29صنایع الستیک فرا پیشتاز هونام (سهامی خاص)1365
140057796091396/04/311397/12/29صنایع نانو الکترونیک آساك (بامسئولیت محدود)1366
103208485434114317635541394/08/091397/04/23صنایع نانو عایق آکسون (سهامی خاص)1367
140045133304114696174631394/08/091397/08/26صنایع هوش مصنوعی سالمت سازان سهند (سهامی خاص)1368
105304116594114569177151394/08/091397/08/26صنعت آوران ویستا (سهامی خاص)1369
140054759274114958845131394/12/221397/06/24صنعت پرداز دنا (بامسئولیت محدود)1370
102003834384113943643341396/10/021397/03/19صنعت پردازان نو آور آذربایجان (بامسئولیت محدود)1371
140050127084114881377771394/07/111397/11/13صنعت پژوهان آمیتیس یزد (سهامی خاص)1372
103208243124114337156431394/07/111397/12/29صنعت پیشران نوین آسمان (سهامی خاص)1373
108201105954114469378671394/07/111397/06/24صنعت تجارت الوند بسپار (سهامی خاص)1374
107603965074114988883361394/03/231397/03/19صنعت خودپیشه گان نوده شمال (سهامی خاص)1375
140043901894114678788161394/10/191397/06/24صنعت ذوب و نسوز ایرانیان (سهامی خاص)1376
140045710671395/09/201397/12/29صنعت و تجارت فن آوران راسخون (سهامی خاص)1377
140048438584115143854781394/08/091397/04/23صنعت و معدن شایان فناوران آمیتیس (سهامی خاص)1378
108001713224114445811861397/03/191397/12/29صنعتگران دانش مبنا (سهامی خاص)1379
140050026781394/07/111397/08/26صنعتگران علم پیشه (سهامی خاص)1380
140057404021395/07/101397/12/29صنعتی آمل جواد مازنداران (با مسئولیت محدود)1381
101025663414111348941481394/10/191397/06/24صنعتی پایا پرس (با مسئولیت محدود)1382
107800990854113135451981395/03/291397/12/29صنعتی پایا فرس ( بامسئولیت محدود)1383
108602015304111778168651394/07/111397/12/29صنعتی توزین الکتریک (سهامی خاص)1384
140040025944114877655761393/06/171397/12/29صنعتی توسعه بسپارش نانو سلولزي کاسپین (سهامی خاص)1385
104800286304111474774581394/03/231397/04/23صنعتی مهارت سمنان (سهامی خاص)1386
140041065184114747449151394/05/101397/04/23طب و صنعت رهیاب (بامسئولیت محدود)1387
140053615194115164731111395/12/211397/12/29طبازیست پلیمر1388
140049711174114984791971395/09/201397/12/29طبیعت پژوهان اشکور (سهامی خاص)1389
140042712431395/03/291397/12/29طراح وب نسیم ( بامسئولیت محدود)1390
103600517821394/04/131397/06/24طراحان انرژي سبز (سهامی خاص)1391
140042871274114746835411395/09/201397/12/29طراحان انرژي هوشمند آینده ساز (سهامی خاص)1392
101023546594113174431181393/06/171397/12/29طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام (سهامی خاص)1393
140038525731395/11/231397/12/29طراحان صنعت بی نهایت (سهامی خاص)1394
140040238394115117714841394/08/091397/06/24طراحان فناوري گلدور توس (سهامی خاص)1395
103806675804114977854431394/03/021397/04/23طراحان ماشین حجازیان(سهامی خاص)1396
140058295584115137147131396/03/061397/12/29طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی (سهامی خاص)1397
102604366324111787863591394/07/111397/04/23طراحی مهندسی ایده پویان ارژن (سهامی خاص)1398
140047478894114817355691394/12/221397/08/26طراحی مهندسی صوت شریف (سهامی خاص)1399
101015384604111571178661395/12/211397/12/29طراحی مهندسی گروك (بامسئولیت محدود)1400
101018735564113339116491394/12/221397/12/29طراحی نگار اندیشه گان (بامسئولیت محدود)1401
108620541534114159744641393/04/241397/12/29طراحی و تولید ادوات پیشرفته الکترونیک ایرانیان هیبرید شمال (مسئولیت محدود)1402
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101032546394113394533351394/03/021397/12/29طراحی و تولیدي بهینه پردازش آرمان (مسئولیت محدود)1403
140064383574115496171831396/06/251397/12/29طراحی و مهندسی بدیع پترو (بامسئولیت محدود)1404
140059305994115133841991396/04/311397/12/29طراحی و مهندسی تدبیر صنعت آلتون (سهامی خاص)1405
140056619404115151379791396/12/191397/12/29طراحی و مهندسی توربین تجهیز اوراسیا (سهامی خاص)1406
101013737104111561617151392/12/171397/12/29طراحی و مهندسی سنتام (مسئولیت محدود)1407
102004344904114553935771394/06/071397/12/29طرح برجسته رسا (با مسئولیت محدود)1408
105305099304114413657791394/05/101397/12/29طرح و اندیشه پترو آزما (سهامی خاص)1409
140047586944115199356341395/02/181397/12/29طرح و آزمون عروج (بامسئولیت محدود)1410
101012819504111171364341393/11/181397/12/29طرسام (مسئولیت محدود)1411
103805602294113775568131395/10/181397/12/29طالیه داران صنعت طوس (بامسئولیت محدود)1412
104203510254114377479911395/03/291397/12/29طلوع ارتباطات آوان ( بامسئولیت محدود)1413
140051523224114938165561396/06/251397/12/29طلوع اندیشه سپیده گشایش (بامسئولیت محدود)1414
140052736924114949988541395/05/231397/12/29طلوع باور جوانان پارس (سهامی خاص)1415
103208565504114813814571395/03/291397/12/29طلوع جاویدان امید (سهامی خاص)1416
140038476134114458467541393/08/101397/12/29طنین پرداز پاسارگاد (سهامی خاص)1417
101028592564113916976451395/02/181397/12/29طنین توسعه پارس (بامسئولیت محدود)1418
140072058261397/04/231397/12/29طنین فناوران راشا (بامسئولیت محدود)1419
140044863954114857891151394/02/051397/04/23طهورا شفا دارو (سهامی خاص)1420
140043931054114811151511394/08/091397/12/29طیف آزمون اسپادانا (سهامی خاص)1421
101028757107411316657591393/08/101397/12/29طیف پردازان سپهر (مسئولیت محدود)1422
140063730674115311337891396/03/061397/12/29طیف سنج تجهیز پیشرفته (بامسئولیت محدود)1423
101038131704113373168341394/07/111397/12/29طیف گستر فراز (بامسئولیت محدود)1424
140069021934116164891911397/03/191397/12/29عامر اندیش هوشمند (بامسئولیت محدود)1425
104601267764113933187341394/05/101397/06/24عصر تجارت مجازي افرند (سهامی خاص)1426
103203757324114168837671397/08/261397/12/29عصر رایانه پارسه ایرانیان (بامسئولیت محدود)1427
101036532534114431473551395/12/211397/12/29عصر صنعت آتبین (سهامی خاص)1428
101029356784111457356161393/04/241397/12/29عصر گویش پرداز (سهامی خاص)1429
140042753301394/07/111397/12/29علم گستران صنعت آرتا جاوید آسیا (تعاونی)1430
103600585504114497713651394/03/021397/04/23علم و فناوري آریابد نوین(سهامی خاص)1431
140056739664114967739731396/12/191397/12/29علم و فناوري سوبار منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)1432
101013219821397/11/131397/12/29علوم سبز (بامسئولیت محدود)1433
140039134944114848973171395/05/021397/12/29علوم و فناوري انرژي شریف طرشت (سهامی خاص)1434
140052365324114888769951394/10/191397/12/29علوم و فناوري هاي نوین رهیافت (سهامی خاص)1435
108201028034114186761941394/06/071397/03/19عمران بتن اکباتان(سهامی خاص)1436
103204403994113839951971393/03/031397/12/29عمید رایانه شریف (سهامی خاص)1437
140060109594115438896791395/08/081397/12/29عوامل مهار زیستی هکمتانه( با مسئولیت محدود)1438
105302272574111683141471395/05/231397/12/29فاتح صنعت کیمیا (سهامی خاص)1439
140056683051395/05/231397/12/29فاتح ماشین بیرجند (بامسئولیت محدود)1440
101028198134113316938841394/05/101397/12/29فاتک الکترونیک (با مسئولیت محدود)1441
101023111664111115518811395/05/021397/12/29فاطرالکترونیک ریزپرداز (بامسئولیت محدود)1442
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103206299754113977844491393/03/101397/12/29فاوا پردازان کارا (مسئولیت محدود)1443
104601346524114396877341395/02/181397/12/29فتح نور میهن ( بامسئولیت محدود)1444
101019413004111364878311392/11/201397/12/29فرا افرند (سهامی خاص)1445
140053844284114943468161397/08/261397/12/29فرا تدبیر نقش آراي سالوك (سهامی خاص)1446
102003902404113795554571394/03/021397/04/23فرا دما بنیان (مسئولیت محدود)1447
103205227971396/12/191397/12/29فرا دید ارتباط فاوا (سهامی خاص)1448
101035602304113355586651397/08/261397/12/29فرا دید پایش سیستم (سهامی خاص)1449
101950120434114735583751394/12/221397/12/29فرا ذوب خال (بامسئولیت محدود)1450
140067354311396/04/311397/12/29فرا ذوب نیمه جامد نیک دانش (سهامی خاص)1451
103207440901395/02/181397/12/29فرا زیست مواد کیمیا (تعاونی)1452
103208738784114979531561394/03/021397/03/19فرا صنعت فرتاك پرتو (سهامی خاص)1453
140048340561395/05/231397/12/29فرا صوت پژوهان کهن (بامسئولیت محدود)1454
140058084844114987887161396/03/061397/12/29فرا فن پژوهان فاتح (سهامی خاص)1455
102004231164114419316311394/02/051397/04/23فرا فن طرح سهند (مسئولیت محدود)1456
102001877644111659847691394/08/091397/08/26فرا نگار تبریز (با مسئولیت محدود)1457
140050676274114998637491394/08/091397/12/29فرا نو زیست رسانش ایلیا (با مسئولیت محدود)1458
102604198644111716813961394/03/231397/06/24فراپژوه پیشرو (با مسئولیت محدود)1459
140038014874114449876741393/10/061397/12/29فرادید توربو صنعت (سهامی خاص)1460
105000948894114948574161393/10/061397/04/23فراز صنعت 4553 زاهدان (تعاونی)1461
101027534254111198567771397/04/231397/12/29فراز گامان سامانه هاي هوشمند (بامسئولیت محدود)1462
140043311784114965769731396/03/061397/12/29فراز نوین اندیش اروند (سهامی خاص)1463
140038020554114656566411397/06/241397/12/29فرازان سازه دریا (سهامی خاص)1464
101900630924114817795961394/03/231397/04/23فرازپایه البرز کرج (سهامی خاص)1465
140049002644114843636491394/08/091397/04/23فراسا پرواز سیمیا (با مسئولیت محدود)1466
108201073544114357667511394/03/021397/04/23فراسامانه نوین هگمتان(مسئولیت محدود)1467
101026365531397/06/241397/12/29فراسنجش صبا (بامسئولیت محدود)1468
102606792184114316836691394/08/091397/11/13فراسو سپهر آریا (سهامی خاص)1469
140063851414115994398981396/06/251397/12/29فرافن سالمت پایدار (با مسئولیت محدود)1470
101025823284111154885361395/08/081397/12/29فراکنش(سهامی خاص)1471
102606875314114513663511394/11/241397/06/24فراگیر صنعت مهربین (سهامی خاص)1472

140067292601397/03/191397/12/29فرامرز آب خاورمیانه (سهامی خاص)5
140062351234115194131491396/03/061397/12/29فرانگر پارس سیستم پویا  (بامسئولیت محدود)1473
140041419974114746469681395/07/101397/12/29فراهان مسعود اسپادان (سهامی خاص)1474
140039467884114987314591394/07/111397/12/29فراورده هاي طبیعت دوست نیکان (با مسئولیت محدود)1475
140072492584115743315681396/10/021397/12/29فرایند مدار پیشرو (سهامی خاص)1476
101017368224111194379391393/02/061397/12/29فرآورده هاي پویش دارو1477
140052056544114946881311394/11/241397/04/23فرآورده هاي تخمیري جوان اکسیر یوسف گل کارمانیا (سهامی خاص)1478
101029638024111383935981393/10/061397/12/29فرآورده هاي زیست پلیمري آتین (سهامی خاص)1479
140057559084114991415811395/09/201397/12/29فرآورده هاي زیست فناوري رستا (سهامی خاص)1480
108620988034111179399151396/03/061397/12/29فرآورده هاي نسوز الوند (سهامی خاص)1481
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103208297734114348386981394/08/091397/12/29فرآوري پرشیان معدن یاسمن (سهامی خاص)1482
103600590551393/12/161397/12/29فرآوري مواد معدنی سانیاتیس شرق (سهامی خاص)1483
140046410401395/12/211397/12/29فرآوري نادر فلز کرمان (سهامی خاص)1484
140052764141394/11/241397/08/26فرآیند آب و خاك هیرکان (سهامی خاص)1485
101900246314114794714551394/03/231397/04/23فرآیند پردازش البرز (با مسئولیت محدود)1486
101022158114113343584871394/08/091397/12/29فرآیند شیمی حکیم (سهامی خاص)1487
140068912181397/04/231397/12/29فرتاك امیران صنعت فرا تولید (سهامی خاص)1488
140050866254115153576151395/07/101397/03/19فرزان فن اندیش فردا (سهامی خاص)1489
140061128451395/07/101397/12/29فرهیختگان توسعه اندیشه پایدار(بامسولیت محدود)1490
140066382864115963781731396/10/021397/12/29فرهیختگان خرد بهشتی (سهامی خاص)1491
140047458341394/08/091397/04/23فروهر فناور کوروش (سهامی خاص)1492
140064123674115468865781395/12/211397/12/29فرین دارو دانش (سهامی خاص)1493
140068685501396/12/191397/12/29فضا پردازان صنعت (سهامی خاص)1494
140060628604115446445731395/12/211397/12/29فضا زمان قشم (سهامی خاص)1495
103803307294111885878391395/10/181397/12/29فن اوري اطالعات فارس کام (سهامی خاص)1496
103206157874113881654881396/06/251397/12/29فن آفرینان آریا البرز (با مسئولیت محدود)1497
140045884904114786969491394/03/021397/12/29فن آور کهکشان دانا(مسئولیت محدود)1498
140040885431394/07/111397/06/24فن آور گستر آراد (با مسئولیت محدود)1499
140071108684115771545531396/10/021397/12/29فن آوران افق پاك نیک (بامسئولیت محدود)1500
105700081104113769168531393/09/031397/12/29فن آوران البرز اندیشه (مسئولیت محدود)1501
140064380174115477781531396/03/061397/12/29فن آوران الکترو مکانیک کاسپین (با مسئولیت محدود)1502
140059457734115176983481395/10/181397/12/29فن آوران الکترو موتور آریا (بامسئولیت محدود)1503
103806298144114199545871394/07/111397/08/26فن آوران الکترونیک و رایانه بی تا (بامسئولیت محدود)1504
140048198794114845588951394/10/191397/06/24فن آوران آروند پاسارگاد (سهامی خاص)1505
140063435214115583569191396/12/191397/12/29فن آوران بافت و ژن پاسارگاد (بامسئولیت محدود)1506
103206705474113891749741396/12/191397/12/29فن آوران برتر اندیش فرسب (مسئولیت محدود)1507
140065148801396/06/251397/12/29فن آوران پترو بسپار (سهامی خاص)1508
140066711611397/06/241397/12/29فن آوران پزشکی نوژن اکسیر (سهامی خاص)1509
140041519004114759813971395/08/081397/12/29فن آوران پویش گر سه بعدي ارم (سهامی خاص)1510
101037297051393/07/081397/12/29فن آوران دارویی رشد پارسیان (مسئولیت محدود)1511
140045442944114795763931394/07/111397/06/24فن آوران شیمی سپاهان (سهامی خاص)1512
140033912961394/02/051397/04/23فن آوران صنعت برق کاوه (مسئولیت محدود)1513
140078432841397/11/131397/12/29فن آوران فرابین ویرا نگار (سهامی خاص)1514
106601575784114146543831394/02/051397/12/29فن آوران کاشت زاگرس (سهامی خاص)1515
104801384221394/11/241397/11/13فن آوران کشت بافت نیل گون (بامسئولیت محدود)1516
105304311134114591916531394/04/131397/12/29فن آوران کنترل سنجش گاز شیراز1517
102004289044114348648591394/05/311397/04/23فن آوران هنر دیبا (با مسئولیت محدود)1518
103201481164113636671871393/07/221397/12/29فن آوري ارتباطات نوري امین (مسئولیت محدود)1519
103208147934115157959771394/08/091397/12/29فن آوري اطالعات دارینه رایانه (با مسئولیت محدود)1520
106600919204114685463861397/03/191397/12/29فن آوري اطالعات و ارتباطات غرب (سهامی خاص)1521

 (مصادیق فعالیت هاي دانش بنیان شرکت ها و موسسات در لوح فشرده، پیوست نامه ارسال شده است)
38



 

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140068227854115678361981397/03/191397/12/29فن آوري پزشکی همراه سالمت ایرانیان (سهامی خاص)1522
140071228641397/06/241397/12/29فن آوري تصویربرداري متین بهین نگاره (بامسئولیت محدود)1523
140057002484115578991811395/05/231397/12/29فن آوري رشد آفرین زیستی (سهامی خاص)1524
101020365214111158877651393/06/171397/12/29فن آوري زیستی طبیعت گرا (سهامی خاص)1525
140053581984114974144961395/05/021397/12/29فن آوري سیمرغ هوشمند شریف (بامسئولیت محدود)1526
140047491804114834319431396/10/021397/12/29فن آوري فراطیف پویا (بامسئولیت محدود)1527
103801205124111897637951394/08/091397/12/29فن آوري فراگرد (با مسئولیت محدود)1528
106101283404114481473591394/04/131397/04/23فن آوري کرد ژن (سهامی خاص)1529
101021388604113316411781393/01/231397/12/29فن آوري موج خاور ( سهامی خاص)1530
140042996494115316898951396/10/021397/12/29فن آوري نانو سبز زاگرس ( بامسئولیت محدود)1531
140056978424115158863751395/08/081397/12/29فن پژوهان رامین پارس (سهامی خاص)1532
140052345504114895979541395/12/211397/12/29فن تدبیر سبز ویرا (سهامی خاص)1533
140034635694114476136661395/05/231397/12/29فن دقیق کوثر (بامسئولیت محدود)1534
140050561251396/06/251397/12/29فن کاوان آرال (سهامی خاص)1535
140059611184115143898471395/08/081397/12/29فن گستران پیشرو بازار( با مسئولیت محدود)1536
103201523394114345853131395/11/231397/12/29فن محوران پرتو (بامسئولیت محدود)1537
101013372774111178859681397/04/231397/12/29فن نیرو (سهامی خاص)1538
140055415844114971584841394/12/221397/08/26فناور آزماي مکاترونیک (بامسئولیت محدود)1539
104801316354113954471491394/03/231397/04/23فناور پردیس نگین سمنان (سهامی خاص)1540
140052079244114887483351394/08/091397/04/23فناور ژرف آب فیدار (سهامی خاص)1541
140044404654114646575871395/09/201397/12/29فناور گستر ایده آزما سهند قم (بامسئولیت محدود)1542
108620691334113788465861394/11/241397/04/23فناور نانو پژوهش مرکزي (سهامی خاص)1543
140069097021396/12/191397/12/29فناوران اطالعات سخن (بامسئولیت محدود)1544
102002618304113431337131394/08/091397/08/26فناوران اطالعات و ارتباطات ستاك (سهامی خاص)1545
140051172604115141635311395/09/201397/12/29فناوران اکسیر علم و دانش (سهامی خاص)1546
140039899304114539195591394/08/091397/08/26فناوران امین سپهر اطالعات (سهامی خاص)1547
140052240441394/08/091397/12/29فناوران انرژي نو سایان (سهامی خاص)1548
140068785604115671184941397/08/261397/12/29فناوران اورتا رایانه (بامسئولیت محدود)1549
103208717264114343649971394/03/021397/12/29فناوران ایده پرداز صبا(سهامی خاص)1550
140054570434115176671711394/12/221397/08/26فناوران به زیست شرق (سهامی خاص)1551
140047135224115146555151394/08/091397/08/26فناوران ثریاي موعود (سهامی خاص)1552
140035139191393/12/161397/12/29فناوران جراح یار شریف (مسئولیت محدود)1553
140065122664115577475661396/12/191397/12/29فناوران داده پردازش فرتاك رایانه(سهامی خاص)1554
140059059704115111197171396/04/311397/12/29فناوران سپهر ماهان (بامسئولیت محدود)1555
140044511694114719341131395/07/101397/12/29فناوران سخت آرا (سهامی خاص)1556
140067431904115579533171396/10/021397/12/29فناوران سالمت و درمان شریف (سهامی خاص)1557
140072272951396/12/191397/12/29فناوران سلولی پویا گستر رویانا ایرانیان (سهامی خاص)1558
140065255464115475197311397/04/231397/12/29فناوران شبکه ورز پارسا (سهامی خاص)1559
140054146504115318433111394/12/221397/12/29فناوران شناختی پارس (سهامی خاص)1560
140044306704114837913141396/04/311397/12/29فناوران صنعت آسمان شکوفان (سهامی خاص)1561
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140047568591395/03/291397/12/29فناوران فراصوت پژوه (سهامی خاص)1562
140051274544114876618541395/05/231397/12/29فناوران فیزیک نور (بامسئولیت محدود)1563
140058214874115488787141396/06/251397/12/29فناوران گیاه گستر کیمیا1564
140056595974114986754511396/03/061397/12/29فناوران مازیار طب (بامسئولیت محدود)1565
140043766774114883479851395/02/181397/12/29فناوران مکانیک و الکترونیک نصیر (سهامی خاص)1566
101027885404113984133471392/11/201397/12/29فناوران نانو مقیاس (مسئولیت محدود)1567
140061665354115654973171396/06/251397/12/29فناوران نفت رهام (سهامی خاص)1568
140049236504114888789931394/08/091397/08/26فناوران هوشمند شایا (با مسئولیت محدود)1569
140065924484115394746161396/06/251397/12/29فناوران هویت الکترونیکی امن (سهامی خاص)1570
103204106304113753898741393/03/311397/12/29فناوري ارتباطات سیار اشتاد پارس (سهامی خاص)1571
140037374601941144389991397/11/131397/12/29فناوري ارتباطات نوري دانیال موج( با مسئولیت محدود)1572
105304179034113873364971394/06/071397/06/24فناوري ازدیاد برداشت فارس (سهامی خاص)1573
102605189864111719331351393/06/021397/12/29فناوري اطالعات ثانیه (سهامی خاص)1574
140054346984114994419781395/05/231397/12/29فناوري اطالعات دادگان کاوند فهیم (بامسئولیت محدود)1575
103202097424113713198391392/09/021397/12/29فناوري اطالعات و ارتباطات امن مهیمن (مسئولیت محدود)1576
107203084694114546617641395/09/201397/12/29فناوري اطالعات و ارتباطات آریا نسیم ایرانیان (سهامی خاص)1577
140064871161396/12/191397/12/29فناوري انرژي طاق مینا (سهامی خاص)1578
140075014411397/04/231397/12/29فناوري ایده گستر حامی تجارت نوین ره پویان (بامسئولیت محدود)1579
103207938854114183191591394/07/111397/06/24فناوري ایرانیان پژوهش نصیر (با مسئولیت محدود)1580
140064664604115186337431396/03/061397/12/29فناوري آتیه پویندگان اکسیر (سهامی خاص)1581
140035763001394/03/021397/04/23فناوري آزمایشگاهی ونداد فن گستر(مسئولیت محدود)1582
101028497964113198718371394/08/091397/06/24فناوري بن یاخته (سهامی خاص)1583
101028642184111515997731394/03/231397/12/29فناوري پردازش نوین پردیس (سهامی خاص)1584
140052730704114987163951394/10/191397/06/24فناوري پیشرو اوج آمیار (بامسئولیت محدود)1585
140058510964115146688351396/06/251397/12/29فناوري توسعه ابري آریا (بامسئولیت محدود)1586
102004575701394/04/131397/12/29فناوري خود اتکاي هوشمند غرب (با مسئولیت محدود)1587
101028539854111134967491393/08/101397/12/29فناوري دارویی درسا به ساز (مسئولیت محدود)1588
140067663584115741119411396/04/311397/12/29فناوري ژن یاخته روحان (سهامی خاص)1589
140051601544114913934551395/02/181397/12/29فناوري سامانه هاي الکترونیک عصبی (سهامی خاص)1590
103208358144115357173811396/06/251397/12/29فناوري سروین رایانه ایرانیان (سهامی خاص)1591
102606897041393/12/161397/03/19فناوري غذا و سالمت پویان (سهامی خاص)1592
140056419184114978687661396/06/251397/12/29فناوري نانو دارو البرز (سهامی خاص)1593
101036463594113857761391394/12/221397/12/29فناوري نانو ساختار آسیا (بامسئولیت محدود)1594
140070105171397/11/131397/12/29فناوري هاي آینده مبین (بامسئولیت محدود)1595
102604248644111699987341394/08/091397/11/13فناوري هاي تک سیلیکات نوآوران فدك (سهامی خاص)1596
140072507704115871968351396/12/191397/12/29فناوري هاي نوین ژرفا بین (سهامی خاص)1597
102604489264111738311681394/06/071397/04/23فناوري هاي نوین فدك (سهامی خاص)1598
140076979554116168964971397/11/131397/12/29فناوري و تدبیر هومان (سهامی خاص)1599
108601764324113481315981394/03/231397/03/19فناوري و مهندسی پارسان الکترونیک پیشرو (با مسئولیت محدود)1600
108601754844113985833731394/03/231397/04/23فناوري و مهندسی طیف زمین (سهامی خاص)1601
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140063847634115691179481396/06/251397/12/29فناوریهاي پیشرو مقداد (سهامی خاص)1602
140031323034114194184911394/03/231397/04/23فن آوران شبکه ارتباطات طبرستان (تعاونی)1603
140054569144114958195481395/05/231397/12/29فنون ریز تراشه میزان (سهامی خاص)1604
102603532524111715563131395/09/201397/12/29فنون طب نقش جهان (بامسئولیت محدود)1605
105304882394114179694771394/07/111397/03/19فنی مهندسی اطالع افزار آویژه (بامسئولیت محدود)1606
140050637014114974817941394/08/091397/08/26فنی مهندسی انتقال قدرت دانش محور تبریز (با مسئولیت محدود)1607
102605509874113561311751394/07/111397/12/29فنی مهندسی اندیشه محور گستر اصفهان (سهامی خاص)1608
102606139691394/03/231397/12/29فنی مهندسی ایده سازان پیشرو صنعت (سهامی خاص)1609
102606030734113767367981393/12/161397/12/29فنی مهندسی ایرمان تک سپاهان(سهامی خاص)1610
108404449194114537677781394/08/091397/06/24فنی مهندسی ایلیا ایساتیس یزد (با مسئولیت محدود)1611
140030226614114519751141396/04/311397/12/29فنی مهندسی ایمن اتصال پاسارگاد (بامسئولیت محدود)1612
140050936504114866877731394/07/111397/06/24فنی مهندسی آینده سازان پردازش امن (سهامی خاص)1613
102606379194113199554751393/11/181397/12/29فنی مهندسی بسپار صنعت آبنوس (بامسئولیت محدود)1614
140034578214114335463511395/02/181397/12/29فنی مهندسی پارس ماهان اروند (سهامی خاص)1615
102606604964114196819181394/07/111397/04/23فنی مهندسی پژوهشگران سیستم هاي هوشمند سپانو (سهامی خاص)1616
140047665851394/07/111397/06/24فنی مهندسی پویندگان نیک آب پارس (سهامی خاص)1617
103208316204114154684391394/08/091397/12/29فنی مهندسی توسعه مدار هیرو (سهامی خاص)1618
140057009201395/05/231397/12/29فنی مهندسی جویا مبتکران سپهر (سهامی خاص)1619
140065268914115518434451396/06/251397/12/29فنی مهندسی رایان آروین الگوریتم (بامسئولیت محدود)1620
101035209904113354873131394/11/241397/04/23فنی مهندسی فرساد صنعت البرز (سهامی خاص)1621
140054249614114991884971395/09/201397/12/29فنی مهندسی فناور گستر هنگام (سهامی خاص)1622
102604833264113719439831394/07/111397/08/26فنی مهندسی کنترل توان نوین پویا (سهامی خاص)1623
140035976894114915431151395/05/021397/12/29فنی مهندسی کیمیا گران حکیم نو اندیش (سهامی خاص)1624
140065988951396/03/061397/12/29فنی مهندسی مبتکر صنعت بهمن (بامسئولیت محدود)1625
103204660874113918618181394/06/071397/04/23فنی مهندسی هستی ارتباطات داده (سهامی خاص)1626
101005427474111196517731394/05/101397/12/29فنی و صنعتی آرمینکو (سهامی خاص)1627
102606215814113917846991393/09/151397/12/29فنی و مهندسی ایده پردازان وطن (سهامی خاص)1628
140050437361394/12/221397/08/26فنی و مهندسی بسپار فرآیند آریا (سهامی خاص)1629
109600429934114969361651395/10/181397/12/29فنی و مهندسی بلند پروازان پویا (بامسئولیت محدود)1630
102606361774114346475661393/12/161397/12/29فنی و مهندسی پارس چاپگر اسپادانا (سهامی خاص)1631
102606886254114417789951394/07/111397/04/23فنی و مهندسی پایا رسا الکترونیک (سهامی خاص)1632
101004769614113415444781395/09/201397/12/29فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق (بامسئولیت محدود)1633
103208998724114545164771395/12/211397/12/29فنی و مهندسی توربین صنعت سپهر (سهامی خاص)1634
102605719874113669535341394/08/091397/12/29فنی و مهندسی دانش نوین هیدروژن آسیا (سهامی خاص)1635
102604792534111787796331393/06/021397/12/29فنی و مهندسی رایان تحلیل سپاهان(سهامی خاص)1636
140054982661395/03/291397/12/29فنی و مهندسی رسا صنعت سامانه هاي هوشمند (سهامی خاص)1637
140034053014114345549441393/11/181397/12/29فنی و مهندسی سنا برق توان (بامسئولیت محدود)1638
101003276571397/04/231397/12/29فنی و مهندسی سیماگران موج ارا (بامسئولیت محدود)1639
140048693754114798595331395/12/211397/12/29فنی و مهندسی فناوري الکترونیک آسمان کارمانیا (سهامی خاص)1640
102606503034114163159591393/10/061397/12/29فنی و مهندسی کامپوزیت گستر سپاهان (سهامی خاص)1641
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102605720444113966774691394/03/021397/04/23فنی و مهندسی کیمیا فرآیند نقش جهان(بامسئولیت محدود)1642
102607015404114636771681393/06/021397/12/29فنی و مهندسی مکاترونیک کهکشان سخت افزار سهند (سهامی خاص)1643
140070669141396/12/191397/12/29فنی و مهندسی مکانیک همراه آریا توسن (سهامی خاص)1644
140061532894115156979391395/10/181397/12/29فنی و مهندسی موج هوشمند فناوري هاي نوید (سهامی خاص)1645
102004601831395/05/231397/12/29فنی و مهندسی نوین فرایند بهره ور سبز (بامسئولیت محدود)1646
140054377641395/03/291397/11/13فهام صنعت کهن پادنا (سهامی خاص)1647
140052810534114957683841396/04/311397/12/29فوتون تجهیز وستا (بامسئولیت محدود)1648
102004232851397/06/241397/12/29فوالد برنز شمال غرب (بامسئولیت محدود)1649
102604602464111787769551394/04/131397/12/29فوالد گستر نقش جهان (سهامی خاص)1650
140053483834114967833771395/05/021397/11/13فیدار آب سامان (سهامی خاص)1651
106601796614114487611991393/07/081397/12/29قصر فراور دارو (سهامی خاص)1652
140047528024114768636791394/10/191397/08/26قطب دانش و فناوري هاي مدرن ستاره پارس (سهامی خاص)1653
103203055404113753391811393/03/101397/12/29کار آمدان ماندگار سیستم(سهامی خاص)1654
140041080091394/08/091397/04/23کار و کسب پاینده (سهامی خاص)1655
102605163614111787943491395/07/101397/12/29کارا پژوهش پارس (سهامی خاص)1656
102004524251394/08/091397/06/24کارا پویان اعصاب (سهامی خاص)1657
103805588104113894454391393/06/171397/12/29کارا صنعت تدبیر پایا (سهامی خاص)1658
103202799724113841148561393/02/061397/12/29کارافن پرداز مبتکر مانا (با مسئولیت محدود)1659
140001582571394/03/021397/04/23کاربرد پلیمر زرین گلستان(سهامی خاص)1660
140051867334115161134911394/11/241397/12/29کارپرداز پیشگام پردیس (سهامی خاص)1661
101870000891397/08/261397/12/29کارخانجات سازه صنعت اسمعیلی (سهامی خاص)1662
140051483234114887594311394/08/091397/08/26کارن افزار نوید پارسیان (سهامی خاص)1663
140059844304115135541641395/07/101397/12/29کارن شیمی آیریک (با مسئولیت محدود)1664
140048751714115556797931395/08/081397/12/29کارین فرآیند سینا( سهامی خاص)1665
140048364424115995856371395/03/291397/12/29کاسپین نوآوران صنعت مازند ( بامسئولیت محدود)1666
140045644501394/07/111397/04/23کاسپین هوا دریا (سهامی خاص)1667
140050269341395/03/291397/12/29کامپوزیت هوشمند فناور آسیا (سهامی خاص)1668
140047650734114968944311395/12/211397/12/29کاوان فن آوران آوند (سهامی خاص)1669
102606238854113966646111394/03/021397/04/23کاوش الکترونیک سپاهان (سهامی خاص)1670
103000852224115136354831395/03/291397/12/29کاوش الکترونیک سوشیان (سهامی خاص)1671
140065211104115345388631396/06/251397/12/29کاوش تجهیز کاسپین منطقه آزاد انزلی (بامسئولیت محدود)1672
106101250464114483931481394/04/131397/04/23کاوش هوشمند کارا (مسئولیت محدود)1673
103208561514114318685941394/12/221397/12/29کاوش یاران فن پویا  (سهامی خاص)1674
107202763464113968817841394/02/051397/06/24کاوشگران طبیعت پاك(بامسئولیت محدود)1675
140033252304114445441741393/03/311397/12/29کاوشگران فناور زنده رود(سهامی خاص)1676
140033711514114517113431395/05/231397/12/29کاویان صنعت شاهوار (بامسئولیت محدود)1677
106300659674111498758831394/02/051397/12/29کرمان تابلو(سهامی خاص)1678
140075326021397/06/241397/12/29کسب و کارهاي تصویري آتریاد (سهامی خاص)1679
103208951784114551691831394/08/091397/12/29کسب و کارهاي نوپاي خاور زمین (سهامی خاص)1680
140036255464114451866951395/03/291397/12/29کشت اندیشان جویا (سهامی خاص)1681
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140048420971394/11/241397/04/23کشت آب پایدار زنجان (سهامی خاص)1682
140064077281397/04/231397/12/29کشت بافت گیاه افزا (بامسئولیت محدود)1683
101830037044114787896751393/12/161397/12/29کشت بافت گیاهان داروئی آسیا(بامسئولیت محدود)1684
140068026404115887468771396/06/251397/12/29کشت بافت نوین پارس (بامسئولیت محدود)1685
140053310384114934138711394/10/191397/06/24کشت گستر بوتیا سبز کریمان (با مسئولیت محدود)1686
106601788121397/08/261397/12/29کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا (سهامی خاص)1687
108800033051394/03/231397/06/24کشت و صنعت و فرآوري گیاهان دارویی 4613 مکران طب ایرانشهر (تعاونی )1688
140057735631395/03/291397/12/29کشت و فرآوري روغن آرکا ویژن ( بامسئولیت محدود)1689
104000223924114481997171394/02/051397/04/23کشت و کار گستر نوژان خراسان شمالی (سهامی خاص)1690
101013759171393/09/151397/12/29کشت وصنعت رعنا (سهامی خاص)1691
106601789774114646157711393/11/181397/12/29کشت وصنعت سالم فراور باختر (سهامی خاص)1692
140057780954115434895581396/12/121397/12/29کالن داده شهر فناوران (سهامی خاص)1693
103805459974113684199771393/12/161397/12/29کنترل پژوهان پارت محور(سهامی خاص)1694
101036015464114468859411393/10/061397/12/29کنترل سیستم خاورمیانه (سهامی خاص)1695
103203280084113796583861393/04/241397/12/29کنترل فرایند امیر کبیر (سهامی خاص)1696
101035098914113195833961394/12/221397/06/24کندا ایده (سهامی خاص)1697
140052683294115353787131396/04/311397/12/29کهاب گستران آیریک (سهامی خاص)1698
140043230061395/02/181397/12/29کوارتز گستر آریا (بامسئولیت محدود)1699
101020294414111993599551393/06/171397/12/29کوپا پژوهش (سهامی خاص)1700
102607051834114589595961395/10/181397/12/29کوپل شیمی سپاهان (سهامی خاص)1701
102607040474114465794481394/11/241397/08/26کوثر سالمت سپاهان (بامسئولیت محدود)1702
140049202634114856813641395/03/291397/12/29کوشا توربوکمپرسور سپاهان (سهامی خاص)1703
108619011454113973979791394/05/101397/08/26کوشا فن آوران پارت (سهامی خاص)1704
140031131684114196358981394/07/111397/04/23کویر سبز یگانه شرق (سهامی خاص)1705
140059021301396/10/021397/12/29کیا الکترونیک فراز (بامسئولیت محدود)1706
140076407514116176181591397/08/261397/12/29کیا سیستم آرکا الکترونیک پاژ (سهامی خاص)1707
140057066801396/04/311397/12/29کیا صنعت ولکان (سهامی خاص)1708
140053139024114985783871394/10/191397/04/23کیا نانو پوشش (سهامی خاص)1709
140070783024116319453581396/10/021397/12/29کیان اکسیر ماهان (سهامی خاص)1710
140030727804114617977681394/06/071397/04/23کیان پاك باستان (سهامی خاص)1711
140049056871394/08/091397/06/24کیان زیست رشد دام گستر ایرانیان (با مسئولیت محدود)1712
140061410164115178915661395/11/231397/12/29کیان شار دانش (سهامی خاص)1713
140066059804115475971151396/06/251397/12/29کیان فام خاورمیانه (بامسئولیت محدود)1714
140047815031394/05/101397/04/23کیان فناور فرداي شرق (سهامی خاص)1715
140046830174114948631631394/04/131397/03/19کیان نانو نوآور شمال (سهامی خاص)1716
140065292004115331715851396/06/251397/12/29کیانا پارس مرداویج (سهامی خاص)1717
101022535354111163497971393/02/061397/12/29کیفیت تولید تکاپو (سهامی خاص)1718
140069711604115616554431396/12/191397/12/29کیمیا آزما پژوه سپاهان (سهامی خاص)1719
140056384324114983437671395/03/291397/12/29کیمیا برگ آسیا ( بامسئولیت محدود)1720
140048825154114815711471395/03/291397/12/29کیمیا بسپار کاوش (سهامی خاص)1721
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140049667634114915454481394/08/091397/06/24کیمیا بومی سازان (با مسئولیت محدود)1722
103208701604114454451731393/06/171397/12/29کیمیا پژوه درسا (سهامی خاص)1723
104203573941393/12/161397/04/23کیمیا پژوهان جندي شاپور(سهامی خاص)1724
140056036394114954645471395/09/201397/12/29کیمیا پیشرو صنعت نانوي ایرانیان (بامسئولیت محدود)1725
101034564244113196655161394/07/111397/04/23کیمیا زیست پارسیان (سهامی خاص)1726
140044472714114694964991394/12/221397/06/24کیمیا سازان آقاجري (سهامی خاص)1727
101023131681396/06/251397/12/29کیمیا سرام زرین (سهامی خاص)1728
140053585591396/04/311397/12/29کیمیا سنجش بی همتاي فارس1729
140043545644114664645451395/08/081397/12/29کیمیا شیمی سبز سیمرغ (سهامی خاص)1730
140048800604115311149591395/02/181397/12/29کیمیا فرا سودمند سبز (بامسئولیت محدود)1731
140060638231395/12/211397/12/29کیمیا فرایند کرمانشاه (سهامی خاص)1732
140047864684114816316171394/07/111397/12/29کیمیا فرآور بوعلی (سهامی خاص)1733
103207774044114178848341393/02/061397/12/29کیمیا فناوران پردیس (سهامی خاص)1734
104203364534113999484151394/05/101397/08/26کیمیا کنکاش جندي شاپور (سهامی خاص)1735
140041792594114686487931394/12/221397/12/29کیمیا نانو دانش (بامسئولیت محدود)1736
140041825101394/03/231397/04/23کیمیاگران انرژي ارك پویا (سهامی خاص)1737
140064652501395/12/211397/12/29کیمیاگران سبز سده (سهامی خاص)1738
140053638704115195351681395/03/291397/12/29گاتا پردازش هوشمند (بامسئولیت محدود)1739
101039056994114187775941394/10/191397/08/26گار نی ریز پرداز (بامسئولیت محدود)1740
102002353484113638789731395/11/231397/12/29گام تک تبریز (سهامی خاص)1741
140043761704114811751431394/03/021397/03/19گدازان فلز کاویان (سهامی خاص)1742
107203030274114535437971393/12/161397/12/29گراف سازه شفق (مسئولیت محدود)1743
140056129724115155396581395/05/021397/12/29گروه اندیشه مهتر شرق (بامسئولیت محدود)1744
108404430274114339345831395/05/231397/12/29گروه تحقیقاتی تولیدي کامپوزیت شیمی سازه (تعاونی)1745
140076211984116176931151397/08/261397/12/29گروه تحلیلگران ایمن تاو (سهامی خاص)1746
140047143864114767194981394/12/221397/12/29گروه توسعه خودروهاي الکتریکی بنا شریف (سهامی خاص)1747
140061294514115333668581396/06/251397/12/29گروه توسعه سیستم نابت (سهامی خاص)1748
140060788181395/12/211397/12/29گروه توسعه فرادید نگار آسیا (سهامی خاص)1749
140038657184114463175631395/05/021397/12/29گروه توسعه فناوري پزشکی آمیتیس ژن ( بامسئولیت محدود)1750
140054338534114939945591395/08/081397/12/29گروه تولیدي و بازرگانی پاك تهویه سبز انرژیهاي تجدید پذیر(سهامی خاص)1751
101034507544113937599911394/07/111397/11/13گروه راهبرد بیان (با مسئولیت محدود)1752
101020427844111311375971395/03/291397/12/29گروه رایانه تدبیر پرداز ( بامسئولیت محدود)1753
101020331494111737973371397/11/131397/12/29گروه سازندگان صنعت اسپادانا (سهامی خاص)1754
140053938734114939797391395/08/081397/12/29گروه صنعتی فن آفرین هوشمند بیتا(با مسئولیت محدود)1755
103804937594113549675161393/11/181397/12/29گروه صنعتی کندر صنعت پارتیان (سهامی خاص)1756
140077264291397/11/131397/12/29گروه صنعتی مدیران انرژي کویر (سهامی خاص)1757
101040698354113636676451395/05/231397/12/29گروه فنی مهندسی کاوش اهرام یدك گاهنگان (سهامی خاص)1758
140042462824114554367641393/12/161397/12/29گروه مشاوران پارسین سالمت گستر هزاره سوم(سهامی خاص)1759
140019691134113541549561394/03/021397/04/23گروه مکاترونیک آریا گستر(سهامی خاص)1760
108404301651394/03/231397/03/19گروه مهندسین آنیسا یزد (سهامی خاص)1761
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140057756584114993959571395/05/231397/12/29گروه نرم افزار روناك (سهامی خاص)1762
140040242551395/05/021397/12/29گروه نوآوران زانا یزد (تعاونی)1763
101014187294113341455111393/04/241397/12/29گستران صنایع نوین پارس (سهامی خاص)1764
140040497024114866476311393/06/171397/12/29گسترش پردازش هاي نوین (با مسئولیت محدود)1765
103208835854114383667591395/02/181397/12/29گسترش تجارت الکترونیک دنا (سهامی خاص)1766
140044964304114663494191394/08/091397/11/13گسترش تجهیز دقیق کیان (سهامی خاص)1767
103806578694114399831151394/11/241397/04/23گسترش راهکار اندیشه فردا (سهامی خاص)1768
103208945194114397488731393/12/161397/12/29گسترش فناوري خوارزمی(سهامی خاص)1769
140055603404114959116931395/02/181397/12/29گسترش فناوري غشایی ایرانیان ( بامسئولیت محدود)1770
140048488904114815138351394/08/091397/04/23گسترش نانو فناوري زاگرس ایرانیان (سهامی خاص)1771
140063245424115938756531396/03/061397/12/29گسترش نرم افزار دانا محور کاسپین (بامسئولیت محدود)1772
103806587394114439891711394/08/091397/08/26گل اکسیر پارس (سهامی خاص)1773
102606290594113898663881393/07/081397/12/29گل پونه صفاهان (سهامی خاص)1774
140055840171395/03/291397/12/29گلیا اکسیر خزر (سهامی خاص)1775
140068439804115576489631397/03/191397/12/29گنج آفرینان تابان آینده(سهامی خاص)1776
140062997281396/03/061397/12/29گهر نانو سازان (سهامی خاص)1777
105304922574114538649561394/05/311397/06/24گوهر خرد پارسیان (سهامی خاص)1778
108404517731395/03/291397/12/29گوهر یکتاي کویر (سهامی خاص)1779
140062086291395/11/231397/12/29گیاه پژوه سالم (بامسئولیت محدود)1780
140069222284115873716491396/10/021397/12/29گیاه زایند شیمی سپاهان (بامسئولیت محدود)1781
140055993221395/10/181397/12/29گیاهان دارویی آریا جاویدان شیراز (تعاونی)1782
102401307454114696156771394/08/091397/06/24گیاهان داروئی اندیشه سالمت سبالن (بامسئولیت محدود)1783
103204080964113899151971393/07/081397/12/29گیتی افروز تابان (بامسئولیت محدود)1784
102606454154113966645881393/06/021397/12/29گیتی پترو جی (سهامی خاص)1785
103202866914113776684111394/06/071397/04/23گیل زان انرژي پایدار(سهامی خاص)1786
101011272464111856741781394/03/231397/12/29گیالن میکا (سهامی خاص)1787
108619138194111698347711394/08/091397/08/26الرین گام (سهامی خاص)1788
103802867694111873971811393/06/171397/12/29الك طالیی خراسان (سهامی خاص)1789
140069099501397/11/131397/12/29لوتوس طب فراگیر (سهامی خاص)1790
140045917004114963776341394/10/191397/08/26لیزر آسا صنعت پارسیان (سهامی خاص)1791
101029288324111154636661395/08/081397/12/29لیوژن فارمد(با مسئولیت محدود)1792
140042053044114778975631394/12/221397/04/23ماده طب کیمیا (بامسئولیت محدود)1793
102201921654114645146971397/06/241397/12/29مارال روبات صنعت (بامسئولیت محدود)1794
140044773204114845197561394/07/111397/06/24مازند الکتریک ماهان (سهامی خاص)1795
140050937624114914558511396/04/311397/12/29ماشین سازي محسن راعی دهقی و شرکاء (تضامنی)1796
140042484401396/03/061397/12/29ماشین صنعت کاوه زنجان (بامسئولیت محدود)1797
101031564824111166557511394/08/091397/08/26ماشین صنعت مهر البرز (سهامی خاص)1798
140048547371394/08/091397/06/24ماشینهاي هوشمند هزاره سوم پاسارگاد آریان (سهامی خاص)1799
102602561854114589411591396/06/251397/12/29مام اصفهان (سهامی خاص)1800
140058478194115449814441395/12/211397/11/13مانا اندیشان کوشا (سهامی خاص)1801
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103806409124114516613881394/05/101397/06/24مانا پلیمر آرمان (مسئولیت محدود)1802
140053293701394/12/221397/12/29مانا زیست فناوران مهرسان (بامسئولیت محدود)1803
140059727601395/10/181397/12/29مانا شیمی آریا پیوند سپاهان (سهامی خاص)1804
140060425554115168884471395/12/211397/12/29مانا هوش دانش آزما (بامسئولیت محدود)1805
140052495254115133754591395/05/021397/12/29ماهان انرژي پیشگام ایرانیان ( بامسئولیت محدود)1806
103204455114114319894131394/08/091397/11/13ماهان انرژي معراج (با مسئولیت محدود)1807
103806559451394/07/111397/11/13ماهان صنعت توس آروین (مسئولیت محدود)1808
103208331644114341677851393/10/061397/12/29مایا زیست فرآیند (سهامی خاص)1809
140048566464114968739161394/10/191397/06/24مبتکران بینایی صنعت توس (سهامی خاص)1810
140066492434115588831441396/03/061397/12/29مبتکران پترو پژوه سپاهان (سهامی خاص)1811
140056017681397/06/241397/12/29مبتکران پیشگامان صنعت آذر آبادگان (بامسئولیت محدود)1812
140069249401396/12/191397/12/29مبتکران فناور گستر اکسین (سهامی خاص)1813
140037363434114781139161396/10/021397/12/29مبدل انرژي پاسارگاد (سهامی خاص)1814
140070133344115599353541396/12/191397/12/29مبین صنعت معراج (سهامی خاص)1815
140040789524114943839531395/05/231397/12/29مبین گوهر آزماي فرآور (سهامی خاص)1816
140048631374114963399411396/03/061397/12/29مجازي کده نامی اقتدار (بامسئولیت محدود)1817
105302435164111696391971395/12/211397/12/29مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس (سهامی خاص)1818
108612672214111638315881393/04/241397/12/29مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان(تعاونی)1819
106600333024111415449561396/06/251397/12/29مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه (سهامی خاص)1820
107202511004114341586861394/02/051397/03/19مجتمع طیور آریا شمال(سهامی خاص)1821
140049168344114963489161394/08/091397/08/26مجتمع فناوري مبتکران رویاي هوشمند مجازي (با مسئولیت محدود)1822
140042654324114854461331394/05/101397/04/23مجریان ارتباطات فاران صدرا (سهامی خاص)1823
140062531161396/06/251397/12/29محاسبات نرم فناوري اطالعات و ارتباطات آرکا (سهامی خاص)1824
140050153734114861878181395/02/181397/11/13محب بسپارایده گستر (سهامی خاص)1825
140075435004116357955531397/08/261397/12/29محتوا پردازان هشتم توس پیشرو (سهامی خاص)1826
105301878134111679695791394/06/071397/12/29محور آزماي فارس(سهامی خاص)1827
140056507401395/05/021397/03/19محیا داده پردازان شرق و غرب (بامسئولیت محدود)1828
102606498411393/08/101397/03/19محیط پایش کوثر (سهامی خاص)1829
140050410294114896468791394/12/221397/04/23مد سینا سرم (سهامی خاص)1830
101023585894111149159971393/08/101397/12/29مدارگسترش فن اوري اطالعات (سهامی خاص)1831
140046081844114883895741395/11/231397/12/29مدبران توسعه سالمت ایرانیان (سهامی خاص)1832
102604597084111718536981394/07/111397/03/19مدرن اندیشان ساعی (سهامی خاص)1833
107801585551394/02/051397/03/19مدرن صنعت کارآفرین(سهامی خاص)1834
140040542974114641393471394/12/221397/06/24مدل سازان نرم افزار آینده (بامسئولیت محدود)1835
140039460721394/11/241397/06/24مدیران توسعه سالمت پارسی تیراژه (بامسئولیت محدود)1836
140047912444114863538641395/09/201397/12/29مدیریت بهره برداري داناب غرب (سهامی خاص)1837
103208338504114171971641393/03/101397/08/26مدیریت پروژه هاي توربین ارکان ایرانیان (سهامی خاص)1838
102201656184113673131751393/10/271397/12/29مدیریت پندار فناور ایده گستر (با مسئولیت محدود)1839
101040122851393/05/181397/03/19مدیریت توسعه برهان مبین(سهامی خاص)1840
101038875744113445694781394/05/101397/06/24مدیریت روشمند (بامسئولیت محدود)1841
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103203023624113936443771394/03/231397/04/23مدیریت فناوران دنا نفیس (سهامی خاص)1842
140048741134113897547891395/08/081397/12/29مدیریت فناوري و اطالعات و ارتباطات ویرا صدر لیان( با مسئولیت محدود)1843
140049053664114878663891395/05/231397/12/29مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازي انرژي آریا (سهامی خاص)1844
140068996521397/04/231397/12/29مرکز فرهنگی توسعه راهبردي افرند ویرا (سهامی خاص)1845
140067682334115738797511397/04/231397/12/29مزرعه شورزیست کویر (سهامی خاص)1846
102004026274114195811761394/05/101397/04/23مشاوران ایده پاك اطلس (سهامی خاص)1847
140073778451397/03/191397/12/29مشاوران رشد صنایع ایرانیان فردا (بامسئولیت محدود)1848
104801371151395/02/181397/12/29مشاوران ژرف نگر صنایع نوین (سهامی خاص)1849
101028017864111315585781393/10/061397/12/29مشاوران صنعت نرم افزاري اعوان  (سهامی خاص)1850
101029284861397/11/131397/12/29مشاوران مدیریت هما پالس (سهامی خاص)1851
103207342474113953433111396/06/251397/12/29مشاوره مهندسی صنایع تولیدي بهبود الکترونیک هیراد (سهامی خاص)1852
101025057574111315715471395/07/101397/12/29مشاورین بهبود روش ها و سامانه هاي مبنا(سهامی خاص)1853
102201053384111594758951395/05/231397/12/29مشاورین شبکه افق اندیشه غرب (سهامی خاص)1854
140046566054114969489371394/08/091397/06/24مصون زیست فراورده (با مسئولیت محدود)1855
140041462004114763371141396/06/251397/12/29مطالعاتی تولیدي نانو پودر توس (سهامی خاص)1856
140051195064114966819831396/04/311397/12/29مطلق کاران شرق1857
140044745401394/07/111397/06/24معجون سیناي کاشان (سهامی خاص)1858
140039276441395/09/201397/12/29معدنی گنج آفرینان ایرانیان (سهامی خاص)1859
140037193474114765836751397/06/241397/12/29معمار داده پرداز هوشمند تیبا (بامسئولیت محدود)1860
102606545354114366818891394/03/021397/03/19معین زیست آریا(سهامی خاص)1861
140002908584114459641911393/06/021397/12/29مغناطیس دانش پژوه کاشان (سهامی خاص)1862
102605357924114187951171393/09/031397/12/29مغناطیس صنعت اصفهان  (سهامی خاص)1863
108600491004113446899681394/03/021397/04/23مکاترونیک زاگرس (سهامی خاص)1864
103804567534111874318181394/08/091397/04/23مکاترونیک ژاو آریا (سهامی خاص)1865
103203373374113846774761393/06/251397/12/29مکان پرداز رایمند(با مسئولیت محدود)1866
140051599754114974515411395/02/181397/12/29مکان پژوهان دانش گستر (سهامی خاص)1867
140047424511394/10/191397/12/29مکمل سالمت پیري (با مسئولیت محدود)1868
140035160881394/08/091397/08/26مکمل هاي غذایی و دارویی سولدوز شافا (سهامی خاص)1869
140047107584114765948851395/12/211397/12/29مکمل هاي غذایی و دارویی فراسودمند رازي (تعاونی)1870
103203475174113776577651392/09/021397/12/29مگا موج ایرانیان (سهامی خاص)1871
101015671574111363368591393/12/161397/12/29منشور سیمین(بامسئولیت محدود)1872
103806013304114117471141393/07/081397/12/29منشور فن آوري فردا ایرانیان (سهامی خاص)1873
140056685294115134557871395/03/291397/12/29مه آسا نقش گلستان (سهامی خاص)1874
140060730534115175518131396/03/061397/12/29مها امواج درمانگر (سهامی خاص)1875
140055744831395/07/101397/12/29مهاد صنعت فناور غرب (سهامی خاص)1876
140070381481397/11/131397/12/29مهار انرژي هاي راهبردي توسعه یافته (سهامی خاص)1877
140060454991396/06/251397/12/29مهام تجهیزات پارال (مسئولیت محدود)1878
140062898924115393685771396/10/021397/12/29مهبانگ فن آوري هاي پارس (بامسئولیت محدود)1879
140058708351395/12/211397/12/29مهد صنعتگران حافظ فناور (سهامی خاص)1880
140067906391397/11/131397/12/29مهر اندیش رایانه پارس (سهامی خاص)1881
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102401319361394/07/111397/12/29مهر کشاورزي اکسیر فرآوران سبالن (تعاونی)1882
140040698664114647461991395/12/211397/12/29مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (تعاونی)1883
140049759424115183141481394/05/101397/04/23مهندسی ابزار حرکت هوشمند (با مسئولیت محدود)1884
103206747644113971614561393/07/221397/12/29مهندسی احیا گران سالمت ماندگار( سهامی خاص)1885
102603270964111763984661394/03/021397/04/23مهندسی ارتباطات پیام مشرق (سهامی خاص)1886
102603292404111719587671394/07/111397/12/29مهندسی ارتباطی پیام پرداز (سهامی خاص)1887
101026221564111579847491393/10/061397/12/29مهندسی اریاشیمی رسا  (مسئولیت محدود)1888
108606925184111956586981396/04/311397/12/29مهندسی افسان (سهامی خاص)1889
140057256744115317693311396/03/061397/12/29مهندسی افق پردازش توان (بامسئولیت محدود)1890
106101217581394/10/191397/11/13مهندسی انرژي سبز کردستان (سهامی خاص)1891
103203355974113738919351395/05/021397/12/29مهندسی ایده سازان عصر آفتاب (بامسئولیت محدود)1892
140055449294114995564671395/10/181397/12/29مهندسی ایرانیان سیستم دقیق پایش (بامسئولیت محدود)1893
140047085804114843176411396/04/311397/12/29مهندسی آترین فرایند مهان (سهامی خاص)1894
140047504694114784847341394/05/311397/04/23مهندسی آدان نیک افزار (سهامی خاص)1895
103206505864113895635581394/04/131397/03/19مهندسی آریو انرژي وندا (سهامی خاص)1896
101020729254111446817411394/03/021397/04/23مهندسی آسیا وات(سهامی خاص)1897
101030228734111134865431393/07/081397/12/29مهندسی آسین فوالد (سهامی خاص)1898
140028705601394/02/051397/04/23مهندسی آلکان صنعت آذربایجان(سهامی خاص)1899
106301667404113737886741394/08/091397/06/24مهندسی بارز کلید کرمان (سهامی خاص)1900
103201462114114984188931396/06/251397/12/29مهندسی بازرگانی پدیده شمس ایرانیان (با مسئولیت محدود)1901
103205452164113849637741394/02/051397/04/23مهندسی بازرگانی کاوش الکترونیک ماد (سهامی خاص)1902
101013539204111454655951393/02/061397/12/29مهندسی بدر سیستم (سهامی خاص)1903
101021896404113551488131394/12/221397/12/29مهندسی برق والکترونیک مهار سیستم (سهامی خاص)1904
101037671504113464157411393/12/161397/12/29مهندسی بسپار گستر آریا(سهامی خاص)1905
101016892134111198417851394/08/091397/12/29مهندسی بهین سامانه فردا (سهامی خاص)1906
140041527114114531678811395/12/211397/12/29مهندسی بهینه علم آوران کاسپین (سهامی خاص)1907
102603808764111736795451396/03/061397/12/29مهندسی بهینه نیروي اسپادان (سهامی خاص)1908
101023273944111147343981396/06/251397/12/29مهندسی بی تا طرح نواور (سهامی خاص)1909
101023235234111187433571395/10/181397/12/29مهندسی پارت آریا تحلیلگر (بامسئولیت محدود)1910
140041440374114545655931395/07/101397/04/23مهندسی پارس دانش الکترونیک سها (سهامی خاص)1911
101039712454113688797561394/08/091397/06/24مهندسی پارسیان طب زمان (با مسئولیت محدود)1912
102606800624114473554181394/05/311397/04/23مهندسی پترو پارس صنعت هیوا (با مسئولیت محدود)1913
102605718224113644143351394/03/021397/04/23مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا(سهامی خاص)1914
102605804464113859177131396/04/311397/12/29مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان (سهامی خاص)1915
102603214664111739113671393/03/311397/12/29مهندسی پردیسان رایانه سیستم(سهامی خاص)1916
103207554944114366118341393/03/311397/12/29مهندسی پزشکی صبا تجهیز سبالن(مسئولیت محدود)1917
102605752184113788796631393/10/061397/12/29مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی (سهامی خاص)1918
101015798884113716337391393/01/231397/12/29مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز (مسئولیت محدود)1919
140051311094115578637861397/03/191397/12/29مهندسی پالسما فناور جم (سهامی خاص)1920
104801191564113818964151395/02/181397/12/29مهندسی پویان صنعت قومس (سهامی خاص)1921
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101020377464111317597141392/09/021397/12/29مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه (سهامی خاص)1922
101017455054113395556171395/02/181397/12/29مهندسی تذرو افزار (سهامی خاص)1923
140051569154114953516971395/05/021397/12/29مهندسی ترا موج پارس ( بامسئولیت محدود)1924
108605706374111498848671394/08/091397/06/24مهندسی تردد راهنما (سهامی خاص)1925
102603793544111734117651394/07/111397/04/23مهندسی تواتر سپاهان (سهامی خاص)1926
103207792204114111617361392/11/201397/12/29مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد (سهامی خاص)1927
108201077721394/08/091397/08/26مهندسی توانا مکاترونیک پویا (بامسئولیت محدود)1928
140073344451397/06/241397/12/29مهندسی توسعه انرژي خاورمیانه ساتراپ (بامسئولیت محدود)1929
103204076274113793899651394/03/021397/06/24مهندسی توسعه انرژي شهر پایدار(سهامی خاص)1930
101900674954114868993151393/10/061397/03/19مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش (بامسئولیت محدود)1931
140044650894116374365911397/04/231397/12/29مهندسی داده پردازي رایا نورد ایرانیان (سهامی خاص)1932
140049654804114861184861395/02/181397/12/29مهندسی دقیق کاران ثمین ارس (بامسئولیت محدود)1933
140056859104114976365781395/07/101397/12/29مهندسی دیدبان فناوري راهبردي آراد (سهامی خاص)1934
140059359164115157556141396/04/311397/12/29مهندسی رباتیک و اتوماسیون مهام صنعت ویرا ویژن (بامسئولیت محدود)1935
101021885604111171518391393/04/141397/12/29مهندسی رسا موج آسیا (سهامی خاص)1936
108602136714111886199191393/12/161397/12/29مهندسی زرین سامانه شرق(سهامی خاص)1937
101036134984114337895111394/02/051397/12/29مهندسی زمین رایانه آریا برنا(بامسئولیت محدود)1938
140059089724115177345361396/04/311397/12/29مهندسی زیست فناوران هزاره برتر کاسپین (سهامی خاص)1939
101900641294114375581711394/08/091397/12/29مهندسی زیستی آروکو فرآیند سازان شریف (با مسئولیت محدود)1940
140057128711395/05/231397/12/29مهندسی ژرف سپنتا ایده آل آریانا (سهامی خاص)1941
102605448174113815873681395/09/201397/12/29مهندسی ساختار آئین نوآور سیستم آسیان (سهامی خاص)1942
140053865844114998978111395/07/101397/12/29مهندسی سامانه هاي پایش هوشمند حسام (سهامی خاص)1943
102604508794111736896431396/12/191397/12/29مهندسی سپاهان القا (سهامی خاص)1944
140047779804115155939761395/09/201397/12/29مهندسی سپهر نوآوري دل پاد (بامسئولیت محدود)1945
102605563744113585193551394/07/111397/12/29مهندسی سطح سوین پالسما (سهامی خاص)1946
140051569344114911348981395/02/181397/12/29مهندسی سیمین فن آوران کسري (سهامی خاص)1947
108601916994111719746161394/10/191397/12/29مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین (سهامی خاص)1948
103202436674113834557911394/05/101397/04/23مهندسی صنعت دقیق تیکا (بامسئولیت محدود)1949
140040254274114749159761395/05/021397/12/29مهندسی صنعت سرام مهر البرز (سهامی خاص)1950
103207012174113975589581393/04/241397/12/29مهندسی صنعت و دانش رهپویان افالك (با مسئولیت محدود)1951
101027834484111331373741393/09/031397/12/29مهندسی طراحان نفتون آریا  (سهامی خاص)1952
140045788764114744546981394/08/091397/08/26مهندسی طلوع گستر زیست فناور (سهامی خاص)1953
101026587974113196667451394/07/111397/12/29مهندسی فر آذر آب (سهامی خاص)1954
102606877604114459613991395/02/181397/12/29مهندسی فراتجهیز آرمان پژوه (بامسئولیت محدود)1955
140051707714114974119651395/02/181397/12/29مهندسی فرآیند گستر آرتیمان (سهامی خاص)1956
140051431054114986149991394/08/091397/08/26مهندسی فرهیختگان حامی علم و صنعت (سهامی خاص)1957
140043062954114747945741394/03/231397/04/23مهندسی فروهر تیسفون(سهامی خاص)1958
101028376201397/06/241397/12/29مهندسی فن آوري پیشران صنعت مدرس (بامسئولیت محدود)1959
102606419804114194576471394/04/131397/04/23مهندسی فناوران رهنما صنعت (سهامی خاص)1960
103205248394113817789581393/10/061397/12/29مهندسی فناوري موج پردازش نیکسو ( بامسئولیت محدود)1961
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103207005804115193853851396/06/251397/12/29مهندسی فیدار الکترونیک دنا (بامسئولیت محدود)1962
101014033884111378598431396/04/311397/12/29مهندسی کاراگستر (سهامی خاص)1963
101015824494111375489941393/02/061397/12/29مهندسی کاوندیش سیستم (سهامی خاص)1964
101017042954113343876531393/02/061397/12/29مهندسی گویان افزار (مسئولیت محدود)1965
102003937204113876349191394/07/111397/08/26مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر (با مسئولیت محدود)1966
101027150004114317735341394/07/111397/12/29مهندسی محققان یاسین (با مسئولیت محدود)1967
108600413834113156338371394/03/231397/04/23مهندسی محیا پرداز یزد (سهامی خاص)1968
101040294384114857961781395/08/081397/12/29مهندسی مشاور تنام توس شرق (مسئولیت محدود)1969
140038344071394/07/111397/08/26مهندسی مشاور فناور انرژي دانا (بامسئولیت محدود)1970
103802709784111884951791394/06/071397/12/29مهندسی مشهد تدبیر(با مسئولیت محدود)1971
101030690121397/08/261397/12/29مهندسی معراج طرح یاران (بامسئولیت محدود)1972
102004445494114659868661395/03/291397/12/29مهندسی مقاوم سازان آذر سهند (سهامی خاص)1973
103201598084113938356411394/04/131397/12/29مهندسی مهر آریس توانا (با مسئولیت محدود)1974
108617679394113179959751394/09/021397/12/29مهندسی مواد کاران جاهد نوآور (سهامی خاص)1975
140054867901396/12/191397/12/29مهندسی نام آوران نواندیش تک هوشمند (سهامی خاص)1976
101037725984113514755941395/10/181397/12/29مهندسی نرم افزار هوش و دانش سپهر (بامسئولیت محدود)1977
103205094164113993843111393/11/181397/12/29مهندسی نوین کنترل دقیق ربات پارس (بامسئولیت محدود)1978
140061675364115563773441395/09/201397/12/29مهندسی هوش آفرین رایکا (بامسئولیت محدود)1979
105302558294111686897481394/05/101397/12/29مهندسی و پژوهشی امواج آبی شیراز (سهامی خاص)1980
140061511414115493434991396/03/061397/12/29مهندسی و توسعه انرژي میشان (سهامی خاص)1981
140038672904114467435991395/08/081397/12/29مهندسی و توسعه سورن افزار (سهامی خاص)1982
140049275951396/04/311397/12/29مهندسی و توسعه هوا فضاي باالبان (بامسئولیت محدود)1983
140045611024114785998751396/06/251397/12/29مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا (سهامی خاص)1984
101021096814111163151911395/05/231397/12/29مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو (سهامی خاص)1985
101019490434111111966781395/05/201397/12/29مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا (سهامی خاص)1986
140062734024115187413171396/04/311397/12/29مهندسی ویرا ربات کارمانیا (سهامی خاص)1987
140057507094115315169791397/03/191397/12/29مهندسین دانش یگانه سهند (سهامی خاص)1988
108606680134111963384931395/02/181397/04/23مهندسین ساختمانی مارون پارس (سهامی خاص)1989
140044476324114764139911395/12/211397/12/29مهندسین مشاور بنیان زمین پایدار (سهامی خاص)1990
140055719341395/03/291397/12/29مهندسین مشاور پایدار سازان صنعت لرزه اي پارس (سهامی خاص)1991
109600023724113649777431395/08/081397/12/29مهندسین مشاور جوشکاري لیان راگ (سهامی خاص)1992
105302354734111315968541397/03/191397/12/29مهندسین مشاور زمین آب پی (بامسئولیت محدود)1993
140046892211394/08/091397/12/29مهندسین مشاور طرح و توسعه نیرو گستر صنعت برق پارسیان (با مسئولیت محدود)1994
108611588254111383641151392/12/171397/12/29مهندسین مشاور علوم و فناوري نانو مواد پارس (سهامی خاص)1995
140042571041394/07/111397/08/26مهندسین مشاور مبنا شهر پرسیس (سهامی خاص)1996
140046053144114984375311394/07/111397/08/26مهندسین مشاور میرآب صنعت راستین پردیس (سهامی خاص)1997
101027036274111448798871395/12/211397/12/29مهندسین مشاور نواندیشان محیطهاي رودخانه ودریا (سهامی خاص)1998
108600422914113691865781394/10/191397/12/29مهندسین مشکات انرژي (سهامی خاص)1999
140046991334115359664991394/10/191397/06/24مهیار حفار کارمانیا (تعاونی)2000
140037528454114486411831393/12/161397/12/29مواد ساخت آزما ویستا(سهامی خاص)2001
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140067818974115489896491396/12/191397/12/29موادپژوهان گوهرفام (سهامی خاص)2002
140039186174114458353141395/05/021397/12/29موج افزار مهرگان کیش (سهامی خاص)2003
140000260654114158945911394/03/021397/03/19موج بتن نوین اسپادانا (سهامی خاص)2004
140047138814115118937441394/05/311397/04/23موج پژوهان کهربا مغناطیس (سهامی خاص)2005
140059036041395/08/081397/12/29موج گستران پارس آب(سهامی خاص)2006
140063900781396/10/021397/12/29موسسه ایده گستر رز ترمه2007
140074399801140074399801397/08/261397/12/29موسسه آینده مغز2008
140044451154114783818751396/03/061397/12/29موسسه آئینه جادوي یکتا2009
140056048154114988981811396/06/251397/12/29موسسه بازي سازان نوآوران پارسیان2010
140043652151394/03/231397/04/23موسسه بالی مکران جنوب منطقه اي آزاد چابهار2011
101005359014111134791131393/07/221397/12/29موسسه بنیان دانش پژوهان2012
140062679464115176884711396/03/061397/12/29موسسه پردیس سرگرمی پاییزان2013
10460128442411394799511395/09/201397/12/29موسسه پژوهش زنجان صنعت پرداز2014
140037318304114473649531395/05/231397/12/29موسسه پژوهشکده فناوري هاي پیشرفته شهید رضایی2015
103202696954113966737861393/03/101397/12/29موسسه پژوهشی سامانه هاي انرژي فکور2016
101034783134115645368951397/08/261397/12/29موسسه پیک نرم افزار گستر محله2017
140043694901395/12/211397/12/29موسسه تحقیقات علوم مولکولی یاخته فن آور اصفهان2018
140055324794115171563581396/12/191397/12/29موسسه توسعه راه نشر الکترونیک2019
140048449751395/07/101397/12/29موسسه توسعه گران فناوري مسیر پویا2020
140056361104114985471181395/09/201397/12/29موسسه خط هنرکمان2021
140065868464115345836411397/04/231397/12/29موسسه رایا سامانه هاي امن پارسا شریف2022
140065226024115318143681396/12/121397/12/29موسسه رسانه گستر فرا کاو2023
140044618984114658676311395/09/201397/12/29موسسه رویان صدرا ایده آل2024
140070930434115693948831397/06/241397/12/29موسسه سپید گامان پیشرو رسانه2025
102004381344114359934651397/03/191397/12/29موسسه سیما رسانه شهر2026
140056636174115131556141397/06/241397/12/29موسسه علم و دانش ماه و مهر2027
140051488684114944641571396/03/061397/12/29موسسه فراسوي ابعاد آسمان خیال2028
103208243704114176385871395/07/101397/12/29موسسه فرهنگی تدارك نرم افزار پایتخت پارسیان2029
140050768974114935483311396/04/311397/12/29موسسه فرهنگی هنري پیشگامان هنر یارا2030
140037300084114513899751395/09/201397/12/29موسسه فرهنگی هنري محتوا پردازان فراکاو2031
140079253611397/11/131397/12/29موسسه فرهنگی هنري ناطور هنر ارقام2032
140071045701396/10/021397/12/29موسسه فرهنگی و هنري باران رویا بنیان2033
103206903224114176876111393/12/161397/03/19موسسه فن آوریهاي الگوي زیستی امید2034
140046137921396/06/251397/12/29موسسه موج حامی رسانه2035
140070976741397/08/261397/12/29موسسه نوین پردازش اطالعات پروانه2036
140061343694115193556711396/03/061397/12/29موسسه ویژن فن افزار توسعه2037
140062273064115311791761396/04/311397/12/29موسیقی فرداي ایرانیان پیشرو (سهامی خاص)2038
140053971951394/11/241397/04/23میثیا تجهیز (سهامی خاص)2039
105304295154113755794571394/05/101397/06/24میعاد فن پویا صنعت (سهامی خاص)2040
140057779094115581679891396/03/061397/12/29ناب اکسیر پایا شیمی( مسئولیت محدود)2041
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104203347874114158446831394/04/131397/04/23ناب اندیش صنعت اعصار (با مسئولیت محدود)2042
108001697961395/05/231397/12/29ناب پایش جنوب هرمزان (بامسئولیت محدود )2043
140043805794114845577751395/09/201397/12/29نادین صنعت نور جهان (بامسئولیت محدود)2044
140058203744115181435371395/05/231397/12/29نارون یکتا ویدا (سهامی خاص)2045
140046713081395/12/211397/12/29نام آوران جوان زیست فن گستر اسپوتا (سهامی خاص)2046
140038390211394/11/241397/04/23نام آوران سبز نوا (سهامی خاص)2047
102605483004113987568781394/11/241397/04/23نانو الوند آراد (سهامی خاص)2048
140072793104116356518981397/04/231397/12/29نانو آلتین کربن (بامسئولیت محدود)2049
140059107184115569676891396/06/251397/12/29نانو پاد شریف (سهامی خاص)2050
102605167944113489946341393/11/181397/12/29نانو پارس اسپادانا (سهامی خاص)2051
140040394444114749843741394/07/111397/12/29نانو پژوهان راگا (با مسئولیت محدود)2052
140038468934114817149551394/07/111397/06/24نانو پالست جلفا ارس (سهامی خاص)2053
140026048614114163416641395/02/181397/04/23نانو پیشتاز پارس (بامسئولیت محدود)2054
102605726524113673461371393/06/021397/12/29نانو تارپاك (سهامی خاص)2055
140074136844115884551171397/04/231397/12/29نانو تریتا کیان (سهامی خاص)2056
108603846284111375555411395/10/181397/12/29نانو حیات دارو (بامسئولیت محدود)2057
103206044374114194871341393/11/181397/12/29نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)2058
140049534794114915915591395/08/081397/12/29نانو رنگ ها و پوشش هاي اقیانوس آبی (سهامی خاص)2059
140049842451394/11/241397/06/24نانو زیست پژوهان زاگرس (بامسئولیت محدود)2060
140058342804115199141111396/06/251397/12/29نانو زیست ساختار سنج زیما (سهامی خاص)2061
103208698261394/03/021397/03/19نانو زیست فناور اکسیر(سهامی خاص)2062
140049843231394/08/091397/04/23نانو زیست محیط ایمن (با مسئولیت محدود)2063
102606858654114366695141393/12/161397/12/29نانو ساختار مهر آسا(سهامی خاص)2064
101033421134111141949541393/12/161397/12/29نانو سیستم پارس(بامسئولیت محدود)2065
140000652714114331391441394/07/111397/06/24نانو شرق ابزار طوس (مسئولیت محدود)2066
107203037474114443997651394/08/091397/04/23نانو شیمی سبز (با مسئولیت محدود)2067
140050038924114838539131394/08/091397/04/23نانو شیمی موید نوین (با مسئولیت محدود)2068
140044038881394/05/311397/03/19نانو صنعت رفسنجان (سهامی خاص)2069
104601283261394/08/091397/04/23نانو صنعت گستر ایرانیان (سهامی خاص)2070
102606439244114181769431393/10/061397/12/29نانو فراز سپاهان (سهامی خاص)2071
103208111444114334574781393/06/171397/12/29نانو فناوران خاور (سهامی خاص)2072
140063450081395/11/231397/12/29نانو فناوران کیمیا کومش (بامسئولیت محدود)2073
140037317484114436543851394/05/101397/04/23نانو فناوري الماس سیاه (سهامی خاص)2074
140067158704115738854871396/04/311397/12/29نانو فناوري الیه نشان سطح (بامسئولیت محدود)2075
140055037784115185498781395/02/181397/12/29نانو کیمیاگران صنعت سبز (بامسئولیت محدود)2076
108404225614113741317831394/07/111397/08/26نانو کیمیاي کویر یزد (سهامی خاص)2077
140040908611394/02/051397/04/23نانو گستر کاوه(بامسئولیت محدود)2078
140049848344115114319531394/08/091397/04/23نانو ماد مهارت شیمی (سهامی خاص)2079
140048588234114791988131394/05/311397/04/23نانو مبتکر سیمرغ (سهامی خاص)2080
103207778564113969486111393/03/101397/12/29نانو مبنا ایران(با مسئولیت محدود)2081
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140064865484115357614951396/06/251397/12/29نانو مهندسی سطح ژیکان (بامسئولیت محدود)2082
140061567164115317846141396/04/311397/12/29نانو مواد گستران پارس (بامسئولیت محدود)2083
103207285864114135443181395/07/101397/12/29نبض افزار رایان اندیش (سهامی خاص)2084
103206032654113881715841397/11/131397/12/29نت تجارت اهورا (سهامی خاص)2085
140052835854114973756641395/09/201397/12/29نخ جراحان پارس (سهامی خاص)2086
140058404854115115678551395/05/231397/12/29نداي دانش همراه ایرانیان (سهامی خاص)2087
140078205461397/08/261397/12/29نرم افزار گستر زعفران (بامسئولیت محدود)2088
101027817144113166537341393/04/141397/12/29نرم افزاري امن پرداز (سهامی خاص)2089
140002564034113975843361395/05/231397/12/29نرم افزاري داتیس آرین قشم (سهامی خاص)2090
102605167224113476886531395/10/181397/12/29نرم افزاري سازه اسپادانا (بامسئولیت محدود)2091
101040198704113553985881394/08/091397/12/29نسل اندیش سبز نما (با مسئولیت محدود)2092
140070731374115759654631396/10/021397/12/29نسیم ارتباط آینده (سهامی خاص)2093
108609343364113398448161394/05/101397/04/23نسیم کار ورزي ایرانیان (سهامی خاص)2094
106601800261394/02/051397/04/23نشا کاشت زاگرس(سهامی خاص)2095
140076920214116131931711397/08/261397/12/29نشانی سرزمین هیچستان (سهامی خاص)2096
101013016054111319583741394/03/021397/12/29نصب نیروي ایران (سهامی خاص)2097
140045804554114717118331393/12/161397/12/29نفس یار طب(سهامی خاص)2098
101025489524113753164551394/11/241397/08/26نقش جبه پارس (بامسئولیت محدود)2099
140051500144114953417491395/07/101397/12/29نگار آفرین باراجین (بامسئولیت محدود)2100
108614849404114557877431395/03/291397/12/29نگارخودروي شمال (تعاونی)2101
140048420824114975569511395/07/101397/12/29نگاره گردان شهر فیروزه اي (سهامی خاص)2102
103203701534113867941371396/10/021397/12/29نگاشت افزار ژوبین (بامسئولیت محدود)2103
140054392894114953815541396/04/311397/12/29نگاه امن محافظ ایساتیس (سهامی خاص)2104
101019157324111485933951393/06/171397/12/29نگرش رایانه پویا (سهامی خاص)2105
140059231981395/07/101397/12/29نگین اختر گستران انرژي سبز (سهامی خاص)2106
108619457404113758656451394/08/091397/04/23نگین بذر پارس (با مسئولیت محدود)2107
102606897384114938561471393/12/161397/12/29نگین بذر دانش (سهامی خاص)2108
103208834694114391819771394/10/191397/12/29نگین دارو نوآور (سهامی خاص)2109
101013990904111561961951395/05/231397/12/29نمادپردا (بامسئولیت محدود)2110
140048405724114968173661394/08/091397/08/26نمایه پرتو آشا (با مسئولیت محدود)2111
101018672724113383419331395/07/101397/12/29نهادین آرمان (سهامی خاص)2112
103401025921394/07/111397/06/24نهال گستر چهارمحال (سهامی خاص)2113
101040904314113615687161393/08/101397/12/29نهال گستر رویان (سهامی خاص)2114
140043295654114659467361394/08/091397/12/29نهالستان گهربار شرق (سهامی خاص)2115
103804002104111885464581393/06/251397/12/29نهامین پردازان آسیا (سهامی خاص)2116
140061513081397/03/191397/12/29نو اندیش رباتیک گهر (سهامی خاص)2117
140052937654115595367811395/09/201397/12/29نو اندیشان شهر فرنگ (سهامی خاص)2118
140063922171396/06/251397/12/29نو اندیشان صنعت شاخص (با مسئولیت محدود)2119
140051883364114959533951394/08/091397/06/24نو آوران امن اندیش شریف (سهامی خاص)2120
140053009964114914355361395/08/081397/12/29نو آوران برق و الکترونیک مهر قائم(با مسئولیت محدود)2121
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140070690071396/10/021397/12/29نو آوران عرصه صنعت آکام (سهامی خاص)2122
140050151304114887591831396/03/061397/12/29نو فناوران میناب طوس (سهامی خاص)2123
140045274734114831946491394/05/311397/06/24نوا کامکار ماندگار (موسسه)2124
140051586874114956598111394/11/241397/12/29نوار ژن (سهامی خاص)2125
140050373744115193391591396/03/061397/12/29نواندیش فن آوران صنعت اروند (سهامی خاص)2126
140057010064115565345391396/03/061397/12/29نوآفرینان طب آویسا شرق (سهامی خاص)2127
101026299994111199794731393/03/031397/12/29نوآوران ارتباطات امید (سهامی خاص)2128
103206737064114346717191394/04/131397/04/23نوآوران ازن سازان پاسارگاد (با مسئولیت محدود)2129
140070742404115636348891396/12/191397/12/29نوآوران پایش آنی سالمت (سهامی خاص)2130
140044929901396/10/021397/12/29نوآوران تحقیق بهداشت ایرانیان (سهامی خاص)2131
140050566214114877769981395/05/021397/12/29نوآوران رباتیک و پزشکی سینا (با مسئولیت محدود)2132
140074115324116119584311397/08/261397/12/29نوآوران زیست گستر ارگ (بامسئولیت محدود)2133
140057999004115313635391396/10/021397/12/29نوآوران سامانه هاي روئین (سهامی خاص)2134
140058254954114994147191395/03/291397/06/24نوآوران صنعت ریلی پایش ( بامسئولیت محدود)2135
140037850814114459173991393/07/081397/12/29نوآوران صنعت سیلک (بامسئولیت محدود)2136
108404290424113799456511394/07/111397/04/23نوآوران نانو کیمیا پژوه (سهامی خاص)2137
103203671554113769779561394/03/021397/06/24نوآوران نگین ارژن(مسئولیت محدود)2138
109600259974113797578111394/05/101397/08/26نوآوران هزاره دانش (سهامی خاص)2139
140075093414116136373711397/03/191397/12/29نوآوران هوشمند فرتاك (بامسئولیت محدود)2140
140047940614114838818511394/10/191397/12/29نور آبی لیزر (بامسئولیت محدود)2141
140067589301397/06/241397/12/29نور تاب بلباسی (بامسئولیت محدود)2142
102606941344114541767951393/06/021397/12/29نور گستران پویا اندیشان راه ابریشم (سهامی خاص)2143
140044535364114855545861396/03/061397/12/29نور یاخته فن (با مسئولیت محدود)2144
103203261184113718468371393/05/181397/12/29نورا موج شریف(سهامی خاص)2145
140055603014114968389931396/03/061397/12/29نوران حسگر صبا (سهامی خاص)2146
140048404804114864441631394/12/221397/04/23نوران سازه رهاورد آویژه (بامسئولیت محدود)2147
101028481494111578965571396/10/021397/12/29نوکان فرآیند (سهامی خاص)2148
140055003191394/11/241397/12/29نویان ابر آروان (سهامی خاص)2149
140045323044114894885641394/06/071397/12/29نویان پژوهان زیست دارو(سهامی خاص)2150
140076019824116314454961397/08/261397/12/29نوید ارتباط پایدار ایرانیان (سهامی خاص)2151
140077560951397/11/131397/12/29نوید ساختار بهینه (بامسئولیت محدود)2152
140054734334115157168131395/05/231397/12/29نوید نهادگان نو قومس (بامسئولیت محدود)2153
140069325434115576564841396/06/251397/12/29نویسا داده پاسارگاد (سهامی خاص)2154
140065411191396/03/061397/12/29نوین ارتباط همراه تیراژه (بامسئولیت محدود)2155
106301903924114418878141393/11/181397/12/29نوین اندیشان پارسیان کویرکارمانیا (بامسئولیت محدود)2156
140059410304115316386681395/09/201397/12/29نوین اندیشه پردازان آموالي (بامسئولیت محدود)2157
140065555164115483119741396/10/021397/12/29نوین بسامد فناور پارسیان (سهامی خاص)2158
103206505524113979586391396/03/061397/12/29نوین بسپار سازه اروین (بامسئولیت محدود)2159
140033578781394/03/021397/04/23نوین پرور نیکان جم(تعاونی)2160
140034814164114513173431394/11/241397/08/26نوین تشخیص فرهان (بامسئولیت محدود)2161
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
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تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140048648964114963876151394/08/091397/08/26نوین حسگر سهند تبریز (با مسئولیت محدود)2162
140039040004115133943131393/03/311397/12/29نوین داروي زیست فن آور هراز(با مسئولیت محدود)2163

140070780154115614651771397/03/191397/12/29نوین ربات سازان امروز (بامسئولیت محدود)6
140046977161394/06/071397/04/23نوین سیستم بازده گستر(با مسئولیت محدود)2164
140047276474114798886791394/07/111397/06/24نوین صنعت نپنی (سهامی خاص)2165
101032506014111139197531393/07/081397/12/29نوین طیف پرتو گستر (بامسئولیت محدود)2166
140067362614115475851361396/06/251397/12/29نوین فن سنجش آویسا (بامسئولیت محدود)2167
140031459191394/02/051397/03/19نوین فناوران سبز درکا (بامسئولیت محدود)2168
140054745274114979414941396/06/251397/12/29نوین قطعه آتی گستر نیک ابزار (با مسئولیت محدود)2169
140034401911395/03/291397/12/29نوین کاوان محیط زیست (سهامی خاص)2170
140075815504115865588741397/11/131397/12/29نوین لیزر صبا (سهامی خاص)2171
140068541871397/11/131397/12/29نوین نانو نگاشت بیژن یورد (سهامی خاص)2172
108620391064111918384481393/12/161397/12/29نیان الکترونیک (سهامی خاص)2173
140049389094114874839331395/09/201397/12/29نیرو آب گستر پرهام (سهامی خاص)2174
103200750474111541865741395/09/201397/12/29نیرو آزمون بوشهر (بامسئولیت محدود)2175
102606946264114661438581394/07/111397/12/29نیرو پردازش اسپینر (سهامی خاص)2176
140055447624114955538451395/03/291397/12/29نیک آوید شریف (سهامی خاص)2177
107801553624114468539851394/02/051397/03/19نیک تابان صبا(بامسئولیت محدود)2178
101027446794113361477141395/05/021397/12/29نیک تک فن آوري ( بامسئولیت محدود)2179
140066602444115598157791396/04/311397/12/29نیک ژن اوژن (سهامی خاص)2180
140059730214115689139161395/08/081397/12/29نیک فناوران سمات( با مسئولیت محدود)2181
103202802304113918993141395/08/081397/12/29نیکا کمپرسور (بامسئولیت محدود)2182
106601712081393/06/171397/12/29نیکان اکسیر باختر (سهامی خاص)2183
101950079681394/08/091397/04/23نیکان صنعت سهیل (تعاونی)2184
140062367511395/09/201397/12/29نیکو فناور ترنج (بامسئولیت محدود)2185
140057238584114984666751395/08/081397/12/29نیلگون کیمیاي بلورین(سهامی خاص)2186
140067934034115574136731396/06/251397/12/29نیلی گستر امید (سهامی خاص)2187
101027517594111366584491393/03/311397/12/29نیمه هادي سینا(سهامی خاص)2188
140051645804114975538341394/11/241397/06/24نیوشا نگار عصر نو (سهامی خاص)2189
140062701994115385538871395/12/211397/12/29هامر نوین دارو تولید (سهامی خاص)2190
140062958551396/03/061397/12/29هایا شیمی رازي (بامسئولیت محدود)2191
108001714201394/07/111397/12/29هرمز زیست آنزیم (با مسئولیت محدود)2192
140047281221394/08/091397/12/29هزار زیره ماهان (سهامی خاص)2193
102004407694114816144471393/04/241397/12/29هشت هزار و ششصد و نه آذر کیمیا خاتم (تعاونی)2194
140058544454115466334651397/04/231397/12/29هفت مدار آریا دانش2195
140065288741397/04/231397/12/29هالل بارور صفی آباد (سهامی خاص)2196
140070717051397/08/261397/12/29هم آرا ژن رویان (بامسئولیت محدود)2197
108615582654111465447481392/09/021397/12/29همانند ساز بافت کیش (سهامی خاص)2198
140047907404114833943971394/08/091397/11/13هماون انرژي اسپادانا (سهامی خاص)2199
103204234854113783491881394/05/101397/04/23همایش مهرایان پایتخت (بامسئولیت محدود)2200
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140048981404114999151161394/08/091397/06/24همراه افزار مزرعه فردا (سهامی خاص)2201
140062363714115173314931395/09/201397/12/29همراه داده ي نوژان (سهامی خاص)2202
140076683104116153617781397/06/241397/12/29همراه زندگی سالمت (سهامی خاص)2203
140061772394113759647111395/10/181397/12/29همگن شیمی تکین (بامسئولیت محدود)2204
140068987591396/10/021397/12/29هوبر آریا تک (سهامی خاص)2205
103204260214113987965841396/06/251397/12/29هوبر دارو گستر (بامسئولیت محدود)2206
140040534484114919365851396/03/061397/12/29هوداك طب2207
103804046324111916875591395/10/181397/12/29هورتاش توس (سهامی خاص)2208
101039050614113551349431397/11/131397/12/29هورخش آسمان هفتم (بامسئولیت محدود)2209
140070633371397/11/131397/12/29هوش تجاري بینا (سهامی خاص)2210
140072334674115943478131397/08/261397/12/29هوش جامع فناور (سهامی خاص)2211
140049770341396/10/021397/12/29هوش داده هدف (بامسئولیت محدود)2212
140061248374115154861551395/09/201397/12/29هوش روان (سهامی خاص)2213
140079446614116334833891397/11/131397/12/29هوش ماندگار شایا (سهامی خاص)2214
140076270771397/06/241397/12/29هوش و هنر الکترونیک (سهامی خاص)2215
140046573574114736779731394/11/241397/06/24هوشمند افزار پاز اندیش (سهامی خاص)2216
140050935534114885515331394/07/111397/06/24هوشمند افزار کارپیرا (بامسئولیت محدود)2217
102606723574114318184871393/07/081397/12/29هوشمند پرداز آیریک (سهامی خاص)2218
140040410421394/02/051397/03/19هوشمند درب زارانگیا چهارهزاروپانصدوهشتادودوزاهدان (تعاونی)2219
140049404481395/02/181397/11/13هوشمند سازان اشکان پارس (سهامی خاص)2220
105303657804114135381141395/08/081397/12/29هوشمند سازه صنعت دراك (سهامی خاص)2221
140041668361394/07/111397/06/24هوشمند سازي یکپارچه انرژي مهیا (با مسئولیت محدود)2222
102004512491393/08/101397/12/29هوشمند سامانگان قدر هدي (سهامی خاص)2223
140055219314114997494981395/03/291397/12/29هوشمند صنعت حسام (سهامی خاص)2224
140063399934115179315361395/12/211397/12/29هوشمندسازان ونداد افرابن (سهامی خاص)2225
107603753364113844649431394/07/111397/04/23هوشمندکاران عصر (سهامی خاص)2226
101025095184111546445111393/07/081397/12/29هوشمندنمایه افراز (سهامی خاص)2227
140052997564114917684171395/05/231397/12/29هوگر دارو دانش (سهامی خاص)2228
140072341324115891346931396/12/121397/12/29هومان پویا الکتریک (بامسئولیت محدود)2229
140060597084115153711941395/09/201397/12/29هومان شیمی سپهر (سهامی خاص)2230
140036310404114489587971394/07/111397/08/26هیدرو صنعت پایا (بامسئولیت محدود)2231
140061411094115184888681395/10/181397/12/29هیدروتک شریف پارسیان (سهامی خاص)2232
140043849904114786384951393/10/271397/12/29واپایش بهره برداري کیفیت برق ویونا امیر کبیر (سهامی خاص)2233
104601395984114753759911394/03/021397/12/29واپایش توان سبز (مسئولیت محدود)2234
107001876381394/07/111397/08/26واپایش صنعت گلستان (سهامی خاص)2235
107203015364114491166831396/06/251397/12/29وارش برکت گیالن (سهامی خاص)2236
101040210704113687784691393/01/231397/12/29واریان دارو پژوه (مسئولیت محدود)2237
102606555894114117114951394/04/131397/12/29واکنش صنعت پارت (سهامی خاص)2238
140038260054114767868181395/11/231397/12/29واال تمیم رایا (بامسئولیت محدود)2239
101016624464113179865651394/06/071397/06/24واالفراز (سهامی خاص)2240
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103204845044114117954561394/04/131397/04/23وایا نانو (با مسئولیت محدود)2241
108404397864114435191881393/06/171397/12/29وب پردازان نوین پارسی جو (سهامی خاص)2242
108404238641394/03/231397/12/29وب سامان کویر یزد (سهامی خاص)2243
104203362304114194683851393/12/161397/12/29وثوق عمید گستران (مسئولیت محدود)2244
107801439404113856439161394/03/231397/04/23ورزا رام پارس (سهامی خاص)2245
140053828101394/10/191397/08/26ورف چال شیمی (تعاونی)2246
140075551991397/11/131397/12/29ورنا آداك آیریا (سهامی خاص)2247
140038910404114546635481395/09/201397/12/29وزین فن آوري ایمن (بامسئولیت محدود)2248
140055065231395/09/201397/12/29وندا زیست فناوران (بامسئولیت محدود)2249
103805859424114353756961394/10/191397/06/24ونداد پویا پارس (سهامی خاص)2250
140055278781394/12/221397/06/24ویر آئین صدرا (سهامی خاص)2251
140041218294115134576711393/10/271397/12/29ویرا افزار آدان (با مسئولیت محدود)2252
103206248164113861818971394/05/101397/04/23ویرا تجارت بکر (سهامی خاص)2253
103204851064113845893831393/06/021397/12/29ویرا تک شریف (سهامی خاص)2254
140051423904114934191941394/10/191397/06/24ویرا سامانه زیتون پارسان (با مسئولیت محدود)2255
140038477104114459585681396/04/311397/12/29ویرا سیستم داده پرداز نوین (بامسئولیت محدود)2256
140047823294114788586781394/05/311397/04/23ویرا فن آوران شمس (سهامی خاص)2257
140070317794115617648181396/10/021397/12/29ویرا واکسن شایا (سهامی خاص)2258
106301520564113434134671395/11/231397/12/29ویژگان بسپار شرق (سهامی خاص)2259
103207229801397/11/131397/12/29ویژن سوب ارتباطات (بامسئولیت محدود)2260
140038673441395/07/101397/11/13ویژه گران مواد پیشرفته پایاپارس (سهامی خاص)2261
140035337094114446138631393/04/141397/12/29ویستا ژن آنزیم (با مسئولیت محدود)2262
140045648784114747719571395/09/201397/12/29ویستا صنعت زیست کیا (بامسئولیت محدود)2263
140052849094114931599691394/12/221397/04/23ویستاژن دارو (سهامی خاص)2264
101033403354113337494671395/03/291397/11/13ویوا کود (سهامی خاص)2265
140072080541397/11/131397/12/29یاخته سازان جوان جم (سهامی خاص)2266
140071443354115336558171396/12/191397/12/29یاخته طب کاوان اترك (سهامی خاص)2267
140056740231395/02/181397/12/29یاخته فراز آریا(مسئولیت محدود)2268
101032189744111189188791392/11/201397/12/29یار نیکان صالح (تعاونی)2269
140056598991395/05/231397/12/29یارا انرژي سپاهان (سهامی خاص)2270
103208830214114367849761396/10/021397/12/29یاسین شیمی ققنوس (سهامی خاص)2271
103208621334114346988151394/05/311397/12/29یافتار پژوهان پیشتاز رایانش (سهامی خاص)2272
103806684461395/05/231397/12/29یاقوت کبود جاودان (سهامی خاص)2273
108609296574113353651761394/05/311397/04/23یاور سارنیا (سهامی خاص)2274
106301486274113658995761395/02/181397/12/29یدك جویان کوشا (سهامی خاص)2275
140042319124114749391551395/07/101397/12/29یکتا داده نگار آرین (با مسئولیت محدود)2276
102605912324113733539511394/10/191397/06/24یکتا فرآیند مبین (سهامی خاص)2277
101023220454113415988551393/07/081397/12/29یکتابهینه توان (بامسئولیت محدود)2278
108608513174111965979571393/12/161397/03/19یکتاپردازان ویرا سراي جنوب (سهامی خاص)2279
108404478864114367735491394/10/191397/06/24یگانه تجار پارسه کویر (سهامی خاص)2280
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فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان 
(مشمول معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 97)- (به ترتیب حروف الفبا)

تاریخ انقضاتاریخ مجوزکد اقتصاديشناسه ملینام شرکتردیف
140041284794114551857161395/08/081397/12/29یوتاب ارتباطات آرینا (سهامی خاص)2281
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