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كمك به  گذشت بیش از یك دهه از فعالیت مستمر خود مأموریت »حمایت از ایجاد و توسعه مؤسسات دانش بنیان و  پارك علم و فناوری یزد با 
تكمیل زنجیره تبدیل ایده به فناوری« را سرلوحه فعایت خود قرار داده و در این راه پرفراز و نشیب به موفقیت های نسبی دست یافته است. اجازه 
می خواهم نكته خاصی را در باب یزد بیان كنم: مهم ترین چالشی كه در یزد داریم؛ »عدم توازن شدید بین منابع توسعه ای است« كه می تواند در 
آینده آسیب رسان باشد. توضیح نكته این كه در استان در حوزه منابع انسانی پتانسیل بسیار باالیی داریم، كسب رتبه نخست در امتحانات كنكور 
دانشگاه ها بیش از  20 سال پیاپی مؤید این مدعاست. پتانسیل معدنی، صنعتی، بازرگانی و وسعت سرزمینی، همه و همه در مقابل محدودیت 
كمبود منابع آب قرار می گیرند. برای برون رفت از این بن بست راهی جز  كمبود منابع زیست محیطی، اقلیم خشك و به ویژه  شدیدی به نام 
پرداختن به اقتصاد دانش بنیان و تمركز بر توسعه فرهنگ فناوری نداریم. پارك علم وفناوری یزد با برنامه ریزی مناسب چشم اندازی روشن یعنی 
كه البته بر پایه مزیت های منطقه ای خواهد بود. من و همكارانم در  »تبدیل شدن به قطب فناوری علمی در سطح بین المللی« را نوید می دهد 
ارائه برنامه ها و سیاست ها و اجرای آن ها برای رسیدن به این چشم انداز روشن از تمامی ظرفیت ها بهره خواهیم برد. می خواهم محورهایی از 
كنم. اولین سیاست ما بهره گیری از تمام توان فكری و اجرایی بزرگان و  كه اساس برنامه ریزی ما را تشكیل خواهد داد، بیان  كالن  سیاست های 
كالن پارك با توجه به اسناد باالدستی است. توجه ویژه ای به ارتقاء سطح و ساخت یافتگی ارتباطات پارك از یك سو  نخبگان در پیشبرد اهداف 
كز آموزشی، پژوهشی و از سوی دیگر با فعالین بخش اقتصادی، بازرگانی و صنعت خواهیم داشت. تالش می كنیم حساس سازی اجتماعی نسبت به موضوع علم و فناوری را در  با دانشگاه و مرا
كه درك و مشاركت نهادهای مدنی برای ما حائز اهمیت است. من اعتقاد دارم باید از مجموعه ای چاالك، نوآور و توانمند در پیشبرد اهداف پارك كمك بگیریم، برون سپاری  منطقه باال ببریم، چرا
كز رشد فناوری را مبتنی بر نیازها و پتانسل های منطقه ای و با همكاری نهادهای منطقه ای پیش  كثر بهره وری نیز از دیگر استراتژی های ما است. توسعه مرا فعالیت های پارك برای رسیدن به حدا
خواهیم برد. توسعه ارتباطات در سطح بین المللی و ملی، همچنین تأثیرگذاری در نهادهای ملی و بین المللی از دیگر برنامه های ما است. انتظارات فراپاركی پارك باید به نحو معقول برآورده شود. 
كرد و حفظ ارتباطات اجتماعی و برآوردن این  پارك علم و فناوری یزد به واسطه تأثیرگذاری باالی فناوری در زندگی مردم نقش بسزایی در تحوالت اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی یزد ایفا خواهد 
انتظارات در حد توان، از برنامه های اصلی ماست. عالوه بر این، نقش صندوق های سرمایه گذاری ریسك پذیر مانند صندوق پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مالی در توسعه علم و فناوری 

كنیم. ان شاءاهلل. كرد با ایجاد توازن از همه این ظرفیت ها بهره بگیریم و با تمام آنچه داریم برای ساختن فردایی بهتر و رسیدن به اهداف متعالیمان تالش  حیاتی است. ما سعی خواهیم 
                         داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارك علم و فناوری یزد
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مقدمه
پـارك علـم و فنـاوری یـزد، بـا اخـذ موافقـت اصولـی راه انـدازی 
گسـترش آمـوزش عالـی وزارت علـوم، تحقیقـات و  از شـورای 
فنـاوری و بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده در ۱۳۸0/0۵/20 
كشـور در چهـار زمینـه  به عنـوان دومیـن پـارك علـم و فنـاوری 
فناوری اطالعات و ارتباطات، بیوتكنولوژی و مهندسی پزشكی، 
نساجی و انرژی های نوآ�از به فعالیت نمود و در 22 بهمن سال 
گردید. با عملكرد مناسـب،  ۸۱ اولین شـركت در پارك پذیرش 
پذیرش شركت های فناور و توسعه فعالیت ها، موافقت قطعی 
فعالیت پارك در آذر ماه ۱۳۸۵ توسـ� وزارت علوم، تحقیقات 

گردید.  و فنـاوری صـادر 

نهادهای موجود در پارك علم و فناوری یزد
۱. مركز فناوری اقبال

�ـ� در ���ـ� ��ـ�وری ا��ـ�ل ��ـ��ل  در �ـ�ل ���ـ� �ـ��� ���� 
�ـ� ����ـ� از  �ـ� ������ ا�ـ�، �ـ��� ��ی ر�ـ�  ����� ای ��ـ��� 
ز���ـ��� ��ی ��ـ�وری و ����� �ـ�ی �����ـ� �ـ�رك ���ه ��ـ� 
�� ���� و در ز���� ��ی ������ و ا����د، ���وری ا����ت و 
ار����ـ�ت، ا��ژی ��ی �ـ� ������ �� ������. ���ه ���ی از ���� 
�� �ـ��� ��  �� ا��ا�� ا���ل از ��ا��� �� و ���� ���� ا�ـ� 

��ا��ن ا�ـ���ده از آن ا�ـ�.
 

كز رشد 2. مرا
���ـ� ر�ـ� �ـ����ر ����� ���ـ�ه از �ـ�� ���ی ����ـ�ت 
�� �� ��� ���ی ���� ��ی ���ور از ���� ��ی  دا�� ����ن ا�� 
��ـ� �� ����ـ�. ����� �ـ�ی �����ـ�، ��ـ�وره ��ی  ��ـ� ��ـ�ه 
��ـ� و ����ـ�، ��ـ�وره ��ی ��زار���ـ� و ������ـ�، د����ـ� 
�ـ� ز���ـ��� ��ی �ـ�رد ��ـ�ز ���ـ�� ��ـ�وری، ارا�ـ� و ا��ـ�ل �ـ� 
�ـ�  �ـ��� ��ی ���ـ�� د���ه ��ـ�وری از ���ـ� �����ـ� ا�ـ� 

�ـ� ارا�ـ� �� �ـ�دد. ���ـ� ا�ـ� ��ا
در �ــ�ل ���ــ� ۳ ���ــ� ر�ــ� در �ــ�� ����ــ��ن �ــ�د ��ــ�ل 

�ــ� ر�ــ� ��ــ�وری ا���ــ�ت و ار����ــ�ت و ���ــ� ر�ــ�  �ــ� ��ا ا�ــ� 
��ــ�ر �ــ�ده و ���ــ� �ــ� ا�ــ�  �ــ� ر�ــ�  ز��ــ� ���وری از او��ــ� ��ا
ــ�ه ا��.  ــ�وری � ــ�ت و �� ــ�م، ����� ــ� از وزارت �� ــ� ��� ��ا��
ــ� ر�ــ� ����ــ��ن  � ــ� از د��ــ� ��ا ــ�م �� ــ� ر�ــ� ���وری �ــ�ی � ���
�ــ� در �ــ�ل �ــ� ��ا�ــ� �����ــ� ��ــ� ا�ــ� ��ا��ــ�  �ــ�د ا�ــ� 

ا���ــ� ا�ــ�. 
�� ر�� در ������ن ��ی ارد��ن،  ������ �زم �� ذ�� ا�� ��ا
ا����ه و ��� �� ���ز ا���� از وزارت ���م راه ا��ازی ��ه و 
�� در ��ل ا���م ا��. در ����  ����ش وا����ی ���ور در ا�� ��ا
��ی ��  ������ن ��ی ا���ن (����، ����، ����، �����) ��� ��ا
��� آز����� در ��ل ������ ��ده و ���اد ���ودی ���� در 

�� ر�� ����� ا��.  ا�� ��ا

۳. مركز نوآوری
��� �ـ� ��آوران  ���ـ� �ـ�آوری �ـ� ���ـ�ر ��ـ� ����ـ� �ـ�آوری و 
�ـ�ای ���ـ�� ا��ه ��ی ���ـ� و ������� ���دن ا��ه �� در ���� 
����� ا�ـ�. ����ت و ����� �� در ���� ��آوری  ا���اع �ـ�� 
در �� ��� ����، ������� و دا������ �� ������� ا�� ���� 
ارا�ـ� �� �ـ�دد. ��ـ�وره ��ی ��ـ�، د����ـ� �ـ� آز����ـ��ه ��ی 

گزارشىکوتاه 
ازعملکردپارکعلموفناورییزد
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��رآ����� ��ای ��ا�� ��آوران �� ���  �����، ���وره ��ی 
��� ��ی ���� ����ض از ���ه  ا���د ���� ��ی دا�� ����ن و 

�� در ا�� ���ـ� ارا�� �� ��دد.  �����ـ� ا�ـ� 

۴. صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
��ـ�وق ��و�ـ� و ��ـ�وری ��� از ���د��ی ���� ���ـ�� د���ه 
�� �� ا�ـ�س ��ده ۱۰۰ ����ن ������ ���رم ���ـ��  ���وری ا�ـ� 
�ـ� ����ـ�ی �����ـ� و�ـ� �ـ�رك و ا�ـ��ن �ـ� ��ـ�ان ��ـ� از ��ـ�ر 
��د��ه ا��. ر����  ���ر راه ا��ازی  ���وق ��و�� و ���وری 
ا�� ���وق ����� از ���وری ��ی ���ـ�� ���وری �ـ��� ��ی 
دا�� ���ـ�ن ا�ـ��ن ا�ـ�. ا�ـ� ��ـ�وق �ـ� �ـ�رت ����ـ� 
(۵۱در�ـ� �ـ��م ����ـ� �ـ� ��ـ� ����ـ� و ۴۹در�ـ� �ـ��م 
����ـ� �ـ� ��ـ� دو��ـ�) اداره �� �ـ�دد. ��ـ�ه ���ـ�ت ا�ـ� 
���وق �� �������ن �ـ��� ارا�� ��ـ���ت ���� ارزان ����، 
�ـ�ور ����� ���� �ـ�ی ����ـ�، ��ـ�ر�� در ���ـ�� ��ـ�وری 

�ـ��� �� (ارا�ـ� ���ـ�ت ر��ـ� ����ی ���ـ�) ا�ـ�. 

۵. مزرعه پژوهشی پارك علم و فناوری
�ـ� ���ـ�ر ���ـ�� ����� �ـ�ی ��و��ـ� در �ـ�زه ��������ـ�ژی، 

��ر�ـ� ��و��ـ� �ـ�رك ��ـ� و ���وری �� ��ـ��� ۴ ����ر ا���د و 
���ورزی �� �������ن ارا�� ����ت  در ��زه ��ی ���������ژی 
������ ای  �� �����. ا�� ���� دارای ۳۰۰۰ ������� ���ی ���� 
����� �����ـ� �ـ� آب و ��ای ��د در آن  ���� �ـ�ی  �ـ�ده و ا�ـ�اع 

��ورش داده �� �ـ�د.

۶. مركز مالكیت فكری و انتقال تكنولوژی
ا�ـ� ���ـ� ��ـ� از ۱۱ ���ـ� �ـ�رد ����ـ� وزارت ��ـ�م، �����ـ�ت و 

��ـ�وری و اداره ��ـ� �����ـ� ��ـ�ی �ـ�ه �����ـ� ا�ـ�.

كاشی و سرامیك استان ۷. مركز فناوری 
�ــ� ���ــ�ر ارا�ــ� ���ــ�ت ���ــ� و ��ــ�وری و ار��ــ�ء �ــ�� ���ــ� 
��ــ� �ــ�  ���ــ� و �ــ�ا��� ا�ــ��ن و  ��ر����ــ�ت  و �ــ�ان ��ــ� 
���ــ� و �ــ�ا��� ا�ــ��ن، ���ــ�  ��ــ� و ���ــ��ه ر����ــ� ����ــ� 
�ــ�  ���ــ� ذی ���ــ�ن و  �ــ� ��ــ��ری  ���ــ� و �ــ�ا���  ��ــ�وری 
�ــ�����  ��اری �ــ�رك راه ا�ــ�ازی �ــ�ه ا�ــ�. ����ــ� آز����ــ��ه 
����ــ�، راه ا�ــ�ازی ��ــ��� از ����ــ�ت ����ــ�ی و �����ــ� 
ــ� در ا�ــ� �ــ�زه  � ــ�ده ا�ــ�  ــ� � ا��ــ�د �ــ��� ��ــ��ر از ا��ا���

����ــ� ا�ــ�. ا��ــ�م 

۸. راه اندازی مركز توسعه فناوری آب
�ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ� ����� آب در ا�ـ��ن و د���� ��ی ����د 
در ا�� ��زه و ���ز �� ���ه ���ی از ���وری ��ی ���� در ا����ده 
����� از ����� آب ا���ن و و��د ������� ���� ��ی ���ور ����� 
در ��رك ��د، ���� ����� ���وری آب ��  ����ر ������ و را���ی 
���ورزی و  ا�� ����� در ��� ا����ده ����� آب در ����، 
ز���� �ـ��ی راه ا��ازی �ـ�ه ا�ـ�. ا����ب ������ ا��ا��، 
��ر��وه �ـ�ی ����ـ�، ���ـ�اری ���ـ�ت �� ا����ـ�،  ��ـ��� 
� �ـ� از ا��ا��ت  � �ـ�ی ���ورا�ـ� و ����ـ� از ا�� �� در���ـ� ��

او��� در راه ا��ازی ا�� ���� ��ده ا�ـ�.

كودكان و نوجوانان  ۹. پارك علمی 
�ـ� ���ـ�ر ����� �ـ�زی و ��و�ـ� ����ـ� ����ـ� و �ـ�آوری در 
�ـ�د��ن و ����ا�ـ�ن  دوره �ـ�ی �����ـ� ���ـ� ای، �ـ�رك ���ـ� 
�، �����ـ�  ��د�ـ�ه ا�ـ� �ـ� در ����ـ� �ـ�د و ��ـ� راه ا�ـ�ازی 
�������ـ�، ��ـ�م، �ـ���  ���ـ� در ر�ـ�� ��ی ����ـ�، ر���ـ�، 
و... �� دا�� آ��زان آ��زش داده ��د. �� ������� ��ی ا���م 
�ـ�ه ���ـ� ������ ا�� ���� ������ ����� ��ارس ����ـ��ن 

�ـ�د از ���ـ�ت ا�ـ� �ـ�رك ���ـ� ���ه ��ـ� �ـ�ه ا��.
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۱0. منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد
����ـ� و�ـ�ه ��ـ� و ��ـ�وری ا�ـ��ن ��د �� د��ـ�ل ������ت او��� 
��ـ�ر  و در ���ـ� آ��� ���ـ� راه ا�ـ�ازی ����� و��ه ��� و ���وری 

��د��ه ا�ـ�.  راه ا��ازی 

خدمات پارك علم و فناوری یزد
���ـ�ت �ـ�رك �ـ�د �ـ� ا�ـ�س و���� و ر�ـ��� ��ی �ـ�رك ��ا�� 
��ه ا��. ر���� ��رك ��� و ���وری ��د ���ری ��زی ����� ��ی 
��و��ـ� �ـ� ���ـ�ر ��ـ� �ـ�وت در ����ـ� از ���ـ� �ـ��� ��ی 
���� و ����ـ� ا�ـ�، �����ـ�زی ��ای ر�� ���� ��ی ���ور 
��� �� ار���ء و ا���ی ���� ��ی ����� از و���� ا���  و 
�ـ� ا�ـ� ��ـ� در ���ـ� ���ـ�ت ����ـ� �ـ�ه و �ـ�  �ـ�رك ا�ـ� 

�ـ��� �� ارا�ـ� �� ��دد:
۱. پذیـرش و اسـتقرار و بهره منـدی از خدمـات ح�ـور در مركـز 
�� �� ���� ��ی ����ش  فناوری اقبال: از او��� ������ ا�� 
�ـ�ه ارا�ـ� �� �ـ�دد. ���ه ��ـ�ی از �ـ��� ���ـ� و ��ـ�وری ا��ـ�د 
��ه در ��رك �� ا��س ����� ���� ��، ا���ن ��� ���ی از ا�����ت 
و �����ت ����د و ����ك، د����� �� آز������ه ��ی ���� 

����ر، ���ه ���ی از ��ا��ی ������ (����ن ����� از ���� ��ی 
دا�� ����ن، آ��� ���� ا��ا�� �ـ��� ��ی ��ـ��� در ��رك و...) 

از ���ه ��ا�� ���ر در ��رك ا�ـ�.

2. خدمـات فنـی و تخصصـی: ارا�ـ� ��ـ�وره ��ی ����ـ� و 
��ری و ��ا�� آوردن ����� ���وره و را������  ����� در ز���� 
���� ر��� ���� ��، ا���د ز������ ��ی  (Mentoring) ��ای 
��ـ�وری �ـ�رد ��ـ�ز از ���ـ� �ـ��� �� �ـ��� ا����ا�ـ� و ا������، 
���ـ�ه �� ا��ا�ـ� در  آز����ـ��ه ��ی ����ـ� و �ـ����ر ا��ـ�د 

���ن �ـ��� ��.

۳. خدمات بازاریابی: ����� از ���ر ���� �� در �������ه ��ی 
��ـ� و ��� ا����ـ�، ارا�ـ� ��ـ�وره ��ی ����ـ� �ـ�زار و ��زار����، 
��ـ� �ـ� ��و�ـ� ������ �ـ�ی ��زار���ـ� �ـ��� ��، ارا�ـ� ��ـ���ت 
���� ��ای ���ری ��زی د���ورد��ی ���وری و ���ر در ��زار��ی 

��ف از ���ه ����� ��ی ا�� وا�� ا��.

۴. خدمـات حقوقـی و قانونـی: ��ـ��� ا�ـ�ای ���ـ�ن و را���ـ� 
�ـ� ���د�ـ�ی دو��ـ� ����ـ� ارا�ـ� ������ �ـ�ی �����ـ� ����ـ� 

����ـ� از �ـ��� ��ی ���ـ�، در ارا�ـ� ��ـ�وره ��ی ����ـ� و 
�����ـ� �ـ�ای ���ه ��ـ�ی و ���ـ�� ���ـ�ن ������ـ� ���ـ� دارا�ـ� و 

��ـ�ك و ���ـ� ا�ـ�.

گرفته  فعالیت های عمرانی صورت 
 � ���ـ� ������ �ـ�ی ���ا�ـ� ��رك ��� و ��ـ�وری ��د در ���� ��

����� �����ی ��و��ـ� و ���وری و در ���� دو ��وژه: 
۱. ����، ��ز��زی و ����� ���� ���وری ا���ل 

۲. ا���د ��د�� ���� ��رك ��رت �� ���د. 
�ـ�وژه ���ـ�، ��ز�ـ�زی و ���ـ�� ���ـ� ��ـ�وری ا��ـ�ل �ـ� ز�ـ� ���ی 
���ن ��� از ۱۸۰۰۰ ������� از  ۲۲۰۰۰ ������� از ��ل ۸۲ آ��ز و ��
��د��ه ا��. در ��ل ����  �����ی ����، ��ز��زی و ا��اث 
� �ـ�ی ا��ا�ـ� �ـ�ود ۴۰۰۰ ������ـ� از ز�� ���ی ���� ����ه از  ��
��وژه در ���� «�ـ��� �ـ�����ن ���� ر�ـ� ���� و �ـ�����ن 

�� ر�ـ�» ���� و در ��ل ا��ا ا�ـ�. اداری ������ ��ا
در ��ـ�ص �ـ�وژه ا�ـ�اث ��د�ـ� ���ـ� �ـ�رك، �ـ� ����� ��ی 
��ـ����� ا�ـ��ن ز��� ������ �� ��ـ��� ۶۹ ����ر ���� و 
������ت ���، ا����دی و ز��� ����� آن ��� ا�� رد�� 
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��د�ـ� ��ـ��� �ـ� ���و�ـ� ���رت را��ـ�دی ر���ـ� ����ری 
����ـ��ن �ـ�ده ۲۱۵ �ـ�ه ا�ـ�  ار�ـ�ل و ���ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ�ز 
و �ـ� �ـ�ازات آن �ـ� ����� �ـ�ی ��ـ����� ا�ـ��ن و ا���ـ�ص 
��د�� �ـ�ی ا�ـ���� ا��ا���ـ� از ���ـ� �ـ��� ��ـ�ن ۵۰۰ ��ـ� 
���ـ� و�ـ� ��ا�ـ� �� ��ـ�ان ۲۵۰۰  ����ـ� آب، ا�ـ�اث �ـ��� ۲۰ 
��� ��ل و ا��اث ��� ��ق، ���ر��� ���� از ز��� ��د�� 
� آ��ده ��زی  ���� �� ���ان ۵۵۰ ��� ��ل و ������ ���� ��
����ـ� ا�ـ� و �ـ� ���ـ� �ـ�  �ـ�ای ا�ـ���ار ۵۰۰ �ـ��� ��ـ�ور ا��ـ�م 
ا���ـ�ص ا���ـ�ر ۱٫۴ ����ـ�رد ���ـ�ن ��ـ� آ��ده �ـ�زی، ����ـ� 
����ـ� ��د�ـ� ��ـ� آ�ـ�ز ����ـ�ت ا��ا�ـ� آ��ده �ـ�زی و 

�ـ�اری ارا�ـ� �ـ� �ـ��� ��ی ������ ��ـ���. وا

كنون افتخارات پارك علم و فناوری یزد از تأسیس تا
���ر در ��ل ۸۳ ۱. ا���د او��� ���� ��آوری 

۲. ر���ـ� ��ـ� آ�ـ��ی ���ـ� ا���ـ� ��� ا����ـ� ��رك �ـ�ی 
 (IASP) ـ� و ��ـ�وری��

۳. ����اری ���� ۱۰ دوره ����اره ا��ه ��ی ����
���ر ۴. ا����ب ���� ر�� IT �� ���ان ���� ر�� ���� 

۵. ا����ب ���� ر�� BT �� ���ان ���� ر�� ���� ����اره رازی
��ـ� ���م �ـ�ی ����ـ� در ��ـ��اره �ـ�� ����ـ� ���ـ�   .۶

�ـ��� ��ی ��ـ���
��ـ� ���م ���� ����ه ��رگ ASPA ���ـ� �ـ��� در��ـ�ن   .۷

���� ا��ـ���� ��ـ��� در ��رك
���ر��ی ��ر��، ��اق، ��� ۸. ��درات ���وری �� 

۹. �ـ��� در �����ـ��ه ��ی �����ت ���وری ا���ا��، ��ر��، 
د��، ار��� ��اق، ������ـ��ن و ���

��ـ�ر ��  �� ر�ـ�  ۱۰. ا���م ��وژه Infodev در را�ـ��ی ���ـ�� ��ا
��ـ�ر�� ���� �����

���ر ����ور ��� و ���وری  ۱۱. ا���د او��� 
۱۲. ��� ��� از ۹۰ ا���اع ���� ���وران ���� ��آوری 

����ا�� �ـ�ی  ۱۳. ارا�ـ� ��ـ� از ۲۰ ����ـ� ����ـ� ��ـ�وری در 
���ـ� ��� ا����ـ� ����ـ� �ـ� �ـ�زه ��ـ�وری

���ر ۱۴. ا���د او��� ���وق ��و�� و ���وری 
���ر ۱۵. ا���د او��� ���� ر�� ���م ا����� (���وری ��ی ��م) در 

���ر ۱۶. ا���د او��� ���� ر�� ����� 
�ـ� ر�ـ� ��ـ�وری در ����ـ��ن ��ی  ۱۷. ا��ـ�د او��ـ� �ـ��� ��ا

��ـ�ر (ا���ـ�ه) ا�ـ��ن �ـ�ای ���ـ��� �ـ�ر در 

۱۸. ����� ۸ آز������ه ����� و ���� ����� در ��رك
۱۹. ��ـ� ۱۱۰ ����� ���ـ� ��ـ��ری �ـ� ����ـ�ت، دا��ـ��ه �� و 

���د�ـ�ی ����ـ� در را�ـ��ی ���ـ�� ��ـ�وری
���� و ��ا��� ا��ان ۲۰. ا���د ���� ���وری 

��ر���ـ� ا��ـ�ل �ـ� ��ـ�ان ��ـ�د ���ـ� �ـ�رن  ۲۱. ا��ـ� و ���ـ� 
�ـ�د و ����ـ� آن �ـ� ���ـ� ��ـ�وری ا��ـ�ل

���ر  IT ��۲۲. ا���د او��� ���� ر
��ـ� �ـ� ر�ـ�  ۲۳. ا��ـ�د ���ـ� ���ـ�� ��ـ�وری آب �ـ� �ـ�ف 

������ـ� ��ـ�ز ا�ـ��ن
۲۴. ا��ـ�د ا�ـ���ل ���ـ� �ـ�ای ��ـ� از ۱۰۰۰ ����ـ� و 

� ا�����ـ� دا��ـ���� ��ر
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سیستم کنترل هوشمند نساجى، دستگاه تیغ تیزکن نخ شانل 
و دستگاه کنترل کیفیت نخ شانل «اپتیک»

Date of Corporation: 2011/10/17

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Tel-Fax: +9835-37263321

Home Page: www.apafan.com & www.apafan.ir

Chairman: Ali Asghar Khakpour Marvasti

Field of Activity: Industrial 

Automation

دانشبنیانآپافن
APAFAN (KBC)
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 87/12/26
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37257077
 www.it-gis.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: تابنده روزبهى 
GISزمینه فعالیت/ایده محورى: تولید نرم افزارهاى

محصوالت/خدمات: سامانه هوشمند اتوماسیون بازرسى 
Mobile GIS - Web GIS - Mobile Tracker ،و نظارت و برداشت اطالعات

Date of Corporation: 2009/3/16 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257077 

Home Page: www.it-gis.com 

Chairman: tabande ruzbehi

Field of Activity: Mobile GIS and web GIS

Major products/Services: Intelligent system for automated 

inspection, Monitoring and processing information.

گیتىگسترپویندگانکبیر
GITIGOSTARE POOYANDEGANE KAVIR
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تاریخ تأسیس/ثبت: 79/3/22
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-38251358
 www.absarkavir.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: سیدحسین میرجلیلى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: محیط زیست

محصوالت/خدمات: ارائه خدمات تخصصى 
آزمایشگاهى

Date of Corporation: 2000/6/11 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-38251359

Home Page: www.absarkavir.com 

Chairman: Seyyed Hossein Mirjalili

Field of Activity: Environment

Major products/Services: Professional services Laboratory 

آبسارکویریزد
ABSARE KAVIR

14

مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 83/3/31
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37260088

 www.armangostar.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سید عبدالرضا تراب زاده 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها

محصوالت/خدمات: تجهیز، برنامه ریزى 
و توسعه منابع انسانى

Date of Corporation: 2004/6/2

Address: Eqbal techno center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260088 

Home Page: www.armangostar.ir 

Chairman: Abdolreza Torabzadeh

Field of Activity: Industry & systems

Major products/Services: Equipment, planning 

and human resource development.

آرمانگستریزد
ARMANGOSTARE Yazd



تاریخ تأسیس/ثبت: 94/3/23
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37253024

 Yazd.samanyaran@gmail.com :پست الکترونیکى
مدیرعامل: سمیه فاضل نجف آبادى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مشاوره، پژوهش و خدمات مهندسى

محصوالت/خدمات: توانمندسازى سازمان هاى مردم نهاد 
و پژوهش در زمینه آسیب هاى اجتماعى

تاریخ تأسیس/ثبت: 84/4/18
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-3726108
 www.ostoureh.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: مهدى جهانبانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: سیستم جامع مدیریت نگهبانى، 
نرم افزار (مدیریت ارتباط با مشترى)

Date of Corporation: 2015/6/13 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37253024

E-Mail: Yazd.samanyaran@gmail.com 
Chairman: Somayyeh Fazel Najaf Abadi

Field of Activity: Consulting, research and engineering services

Major products/Services: Empowering NGOs 

and research in the field of social damages.

Date of Corporation: 2005/7/9 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-3726108

Home Page: www.ostoureh.ir 
Chairman: Mahdi Jahanbani

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Security 

management system(CRM).

اسطورهپردازآیندهپژوهشىسمنیاران
AYANDEH PAZHOUHESHI SAMAN YARANOSTOURE PARDAZ
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1382
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 
مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37262876

مدیرعامل: اعظم اکبر نیا 
زمینه فعالیت/ایده محورى: شیمى

محصوالت/خدمات: مشاوره 
صنایع شیمیایى

Date of Corporation: 2003 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37262876

Chairman: Azam Akbarniya

Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: Chemical industry 

Consulting 

اقتدارصنعتایساتیس
EGHTEDAR SANAT ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 1384/1/14
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37260093
www.Yazdenergy.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: على اکبر امیر چقماقى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: ---

محصوالت/خدمات: مشاوره و اجراى روش هاى بهینه سازى 
مصرف انرژى، مشاوره صنعتى - فنى

Date of Corporation: 2005/4/3 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. 

Yazd, Iran  Phone Number: +9835-37260093

Home Page: www.Yazdenergy.com 
Chairman: Ali Akbar Amirchaghmaghi

Field of Activity: ---
Major products/Services: Consulting and implementation 

of energy conservation 

اندیشهنوینیزد
ANDISHEYE NOVINE YAZD

16
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1383/7/29
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37242152-035 و 035-37263734
 www.nasajkala.ir & www.igstexpan.ir :وب سایت
مدیرعامل: علیرضا فرخ نیا 
زمینه فعالیت/ایده محورى: نساجى

محصوالت/خدمات: خدمات مهندسى نساجى، 
دستگاه هاى آزمایشگاهى نساجى

تاریخ تأسیس/ثبت: 1389
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37267161
www.misaghkavir.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: سید میالد الحسینى المدرسى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: الکترونیک

محصوالت/خدمات: سیستم هاى امنیتى تحت شبکه، شبکه هاى کامپیوترى، 
سیستم هاى صنعتى تحت شبکه، انواع اتوماسیون هاى صنعتى، ادارى، خانگى

Date of Corporation: 2004/10/20 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37242152 & +9835-37263734-5

Home Page: www.nasajkala.ir & www.igstexpan.ir

Chairman: Alireza Farokhniya

Field of Activity: Textile

Major products/Services: Consulting and 

implementation of energy conservation.

Date of Corporation: 2010 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37267161 

Home Page: www.misaghkavir.com

Chairman: Seyyed Milad AlHosseini Almodaresi

Field of Activity: Electronic

Major products/Services: Network security systems, Computer networks, 

Industrial systems network, Variety of Automation

پیشگامانبرقمیثاقکویرایدهگسترصنعت
IDE GOSTARE SANATPISHGAMANE BARGHE MISAGHE KAVIR
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1387/5/29
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37257973-035 و 035-37258123
 pardisehamari@gmail.com :پست الکترونیکى
مدیرعامل: مصیب حکام زاده 
زمینه فعالیت/ایده محورى: پژوهش، تحقیقات آمارى و داده کاوى
محصوالت/خدمات: تولید محصوالت پژوهشى
تحقیقات آمارى و داده کاوى

Date of Corporation: 2008/8/19 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257973 & +9835-37258123

E-Mail: pardisehamari@gmail.com 

Chairman: Mosayyeb Hokkamzadeh

Field of Activity: Research, statistical analysis and data mining

Major products/Services: Produce of Research, 

statistical analysis and data minings.

پردیسهآماری
PARDISEH AMARI

تاریخ تأسیس/ثبت: 1384
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37267387
وب سایت/درگاه اینترنتى: ---

مدیرعامل: داوود باغستانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: برق کنترل

محصوالت/خدمات: تولید نرم افزارهاى، اتوماسیون 
صنعتى وکنترل پروسه خطوط تولید

Date of Corporation: 2005 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37267387

 Chairman: Davood Baghestani

Field of Activity: Control Electricity

Major products/Services: Software production, 

Industrial automation and control process 

پارسکنترلکویر
PARS CONTROL KAVIR

18
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تاریخ تأسیس/ثبت: 87/4/13
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37260143

 www.behsan.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: حسین بلورى زاده 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: نمایه سازى خودکار، سیستم جامع 
آزمایشگاه صنعتى، سیستم جامع اطالعات پژوهشى

تاریخ تأسیس/ثبت: 84/8/22 
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37260090-035 و 035-37261009
www.parsanelc.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: سید امین درخشان 
زمینه فعالیت/ایده محورى: ارائه خدمات مهندسى در زمینه مرکز نوآورى
محصوالت/خدمات: مجموعه هاى کمک آموزشى الکترونیک و روباتیک 

ویژه کودکان و نوجوانان

Date of Corporation: 2008/7/3 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260143,5

Home Page: www.behsan.com 

Chairman: Hossein Bolourizadeh

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Automatic indexing, Comprehensive system of 

industrial laboratories, The Research Information System 

Date of Corporation: 2005/10/13 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260090 & +9835-37261009

Home Page: www.parsanelc.ir 

Chairman: Seyyed Amin Derakhshan

Field of Activity: Engineering services in the field of innovation

Major products/Services: Collections of electronic teaching 

aids for children and adolescents.

پارسانالکترونیکپیشروبهینهسازاننرمافزاربهسانایساتیس
BEHINESAZAN NARMAFZAR BEHSAN ISATISPARSAN ELECTRONIC PISHRO
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1382/12/16
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37262940-035 و 035-37258090
 www.parsianiet.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: مسعود نجفى یزدى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: نرم افزار مدیریت، نظارت 
(PIPMIS) و کنترل پروژه پارسیان

Date of Corporation: 2004/3/6 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37262940 & 37258090

Home Page: www.parsianiet.ir 

Chairman: Masood Najafi Yazdi

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: The management, control and monitoring of the 

Persians project software 

پارسیانایساتیس
PARSAN ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 1384
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 

مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37250151-035 و 035-37250083

www.pardisit.net :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: حسین جاللى 

زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات
محصوالت/خدمات: تولید نرم افزار

Date of Corporation:2005 
Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37250083 & +9835-37250151

Home Page: www.pardisit.net 

Chairman: Hossein Jalaly

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Software production 

پردیسفناورایساتیس
PARDIS FNAVAR ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 84/8/12
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37245087-035 و 035-37265343

 www.pdnsoft.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: حمید رضا جعفریان مقدم 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: سامانه مجازى سازى 
(PVM)سرورها

تاریخ تأسیس/ثبت: 1382
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37262041
www.pooyansystem.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: على رفیعى فرد 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: 1. اتوماسیون ادارى 2. پورتال جامع فرآیندهاى ادارى و عملیاتى 
3. پورتال امور پایه ادارى و اتوماسیون 4. سیستم ارتباطات تلفنى مبتنى بر آى پى و...

Date of Corporation: 2005/11/3 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37245087 & 3265343

Home Page: www.pdnsoft.com 

Chairman: Hamidreza Jafariyanmoghadam

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Pouyeshdadeh Novin 

Server Virtualization.

Date of Corporation: 2003 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-37262041

Home Page: www.pooyansystem.com  Chairman: Ali Rafiefard

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Office Automation, operational 

and administrative processes, administration and automation portal, 

IP-based telecommunications system.

پویانسیستمیزدپویشدادهنوین
POOYESHDADE NOVINPOOYAN SYSTEM Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 87/5/21
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37264048
 www.drivarz.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سید مسعود سروى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات مشاوره

خدمات: مشاوره و آموزش و اجراى پروژه هاى 
مالى و مشاوره سرمایه گذارى

Date of Corporation: 2008/8/11 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37264048 

Home Page: www.drivarz.ir 
Chairman: Seyyed Masood Sarvy

Field of Activity: Consulting Services

Major products/Services: Counseling and financial education projects 

درایتورزاننوینکویریزد
DERAYATVARZAN NOVIN KAVIR YAZD

تاریخ تأسیس/ثبت: 82/10/4
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37257974
 www.dsi.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: مجتبى ایزدى زمینه فعالیت/ایده محورى: الکترونیک
محصوالت/خدمات: پکیج اندازه گیرى  دماى محیط، نرم افزار سامایشSMS چند سطحى، 
پکیج اندازه گیرى فشار تفاضلى 250t پاسکال، پکیج تشخیص وجود آب، پکیج اندازه گیرى 

جریان سه فاز، پکیج اندازه گیرى دما و رطوبت محیط و...

Date of Corporation: 2003/12/25 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257974

Home Page: www.dsi.ir 

Chairman: Mojtaba Izadi

Field of Activity: Electronic

Major products/Services: Type text or a website 

measurement environment Package.

درخشانصنعتایساتیس
DERAKHSHAN SANAT ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 84/6/28
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال
تلفن: 37246577-035 و 035-37246576
مدیرعامل: على سرکارگر اردکانى 
GIS زمینه فعالیت: فناورى اطالعات و انجام خدمات پژوهشى عمرانى در زمینه بخشى از دوره

محصوالت/خدمات: اجراى پروژه هاى پژوهشى-عمرانى 
در زمینه سنجش از راه دور، سیستم اطالعات جغرافیایى 
و مدیریت شهرى.

تاریخ تأسیس/ثبت: 88/2/25
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37266233
وب سایت/درگاه اینترنتى: 

مدیرعامل: محمدرضا دهقانپور 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها

محصوالت/خدمات: مشاوره در امر صادرات و واردات، ارائه 
خدمات مشاوره بانکى، سرمایه  گذارى مالیاتى بیمه اى

Date of Corporation: 2005/9/19 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-37246577, 37268336

Chairman: Ali Sarkargar Ardakani 

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: The Research-development projects, 

GIS and urban management.

Date of Corporation: 2010/5/15 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37266233

Home Page: Chairman: MohammadReza Dehghanpour

Field of Activity: Industries & systems

Major products/Services: Consultation in the field of 

export and import, offer banking services, 

Investment insurance tax.

رشدآفرینانصنعتومعدندورکاویافق
DOORKAVI OFOGHROSHD AFARINANE SANAT VA MADAN
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1388/8/17 
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37282016

 www.romak-co.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: الهام خدابنده 
زمینه فعالیت: روابط عمومى و مهندسى ارتباطات، افکارسنجى

محصوالت/خدمات: تولید و مدیریت پروژه هاى روابط عمومى 
و محصوالت فرهنگى

Date of Corporation: 2009/11/8

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37282016 

Home Page: www.romak-co.ir 

Chairman: Elham Khodabande 

Field of Activity: Public Relations and Communication Engineering, Polling

Major products/Services: Production and management of 

public relations and cultural projects.

روماک
ROMAK

تاریخ تأسیس/ثبت: 1380
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37260134-035 و 035-37258150
roshangaran_rah@yahoo.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: سعیده مفیدى نسب 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: تولید محصوالت فرهنگى
در زمینه فناورى اطالعات و ارتباطات

Date of Corporation: 2001 
Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260134 & +9835-37258150

E-Mail: roshangaran_rah@yahoo.com 

Chairman: Saeede Mofidinasab 

Field of Activity: Information Technology

Services: Production of cultural products in the field of 

information and communication technology 

روشنگرانراهفردایکویر
ROSHANGARAN RAH FARDAY KAVIR
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1381/9/2
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 
مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37267579

 www.abjooyan.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سعید طوفان 
زمینه فعالیت/ایده محورى: کشاورزى
محصوالت/خدمات: خدمات مشاوره منابع آب

تاریخ تأسیس/ثبت: 79/7/2
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37265488-035 و 035-37265487 
 www.samanavaran.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: عباس زارع بنادکوکى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مدیریت، مهندسى، سیستم ها

محصوالت/خدمات: آموزش، مشاوره 
و پژوهش. 

Date of Corporation: 2002/11/23 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37267579

Home Page: www.abjooyan.com 

Chairman: Saeed Toofan

Field of Activity: Agriculture

Major products/Services: Water Resources Consulting Services 

Date of Corporation: 2000/3/23 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37265488 & 37265487 

Home Page: www.samanavaran.com 

Chairman: Abbas Zare Banadkouki

Field of Activity: Management, engineering, systems

Major products/Services: Training, consulting

and research.

ساماناورانتوسعهیزدژئوفیزیکىآبجویانکویریزد
JEOFIZICI ABJOOYANE KAVIRE YazdSAMANAVARAN TOSEE Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1380/10/13
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37260080-035 و 37263462-035 و 035-37263461

 www.sain.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: علیرضا کاظمى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: پرتال الیفرى، عوارض 
خودرو سپهر، مینى پرتال الیفرى

Date of Corporation: 2002/03/01 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37263461 & 37263462 & 37260080

Home Page: www.sain.ir 

Chairman: Alireza Kazemi

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Lifery portal, cartax 

softwares. 

سپهرافزارایرانیان
SEPEHR AFZAR IRANIAN

تاریخ تأسیس/ثبت: 89/3/16 
 A2نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، واحد

تلفن: 37263561-035 و 035-37263562 
 www.safatco.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: رضا جواد پور زمینه فعالیت: مکانیک

محصوالت/خدمات: ساخت و بازسازى یاتاقان هاى نیروگاهى صنعتى، 
تأمین قطعات نیروگاهى و صنعتى، طراحى، ساخت و بهینه سازى تجهیزات 

و ماشین آالت صنعتى و نیرگاهى، مشاوره فنى جهت جایگزینى تجهیزات جدید 

Date of Corporation: 2010/6/6

Address: Unit A2, Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37263561-2 

Home Page: www.safatco.com 
Chairman: Reza Javadpoor 

Field of Activity: Mechanic

Major products/Services: Construction and reconstruction 

of industrial bearings, supply of industrial components.

صافاتانرژییزد
SAFAT ENERGY Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1386/1/18
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37261737 
 baftgostar@ystp.ac.ir :پست الکترونیکى
مدیرعامل: زینب خجسته 
زمینه فعالیت/ایده محورى: نساجى

محصوالت/خدمات: خدمات مربوط به کارخانجات نساجى 
و طراحى پارچه

تاریخ تأسیس/ثبت: 88/4/5
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37243468
 www.farasanjesh.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: حامد فرح 
زمینه فعالیت/ایده محورى: ارائه خدمات تخصصى

محصوالت/خدمات: خدمات کالیبراسیون 
و اندازه شناسى

Date of Corporation: 2007/4/7 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37261737 

E-Mail: baftgostar@ystp.ac.ir

Chairman: Zeinab Khojaste

Field of Activity: Textile

Major products/Services: Textile design 

Date of Corporation: 2009/6/26

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37243468

Home Page: www.farasanjesh.ir 

Chairman: Hamed Farah

Field of Activity: Professional Services

Major products/Services: Calibration & Metrology Services.

فراسنجشایساتیسطراحىومهندسىبافتگستریزد
BAFT GOSTAR YazdFARASANJESH ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 82/2/9
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37263430-035 و 035-37260094 
 www.isattis.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: امیراحمد سمیعى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: نرم افزارهاى آکسون، باشگاه مشتریان، پرنیان مدرسه، 
پایا، پرداد، پیشگام، همیار، گام پالس، سیکاپ

Date of Corporation: 2003/4/29 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260094 & 37263430 
Home Page: www.isattis.ir 

Chairman: Amir Ahmad Samiei

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Axon, Softwares, Paya, Pardad, 

Pishgam, Hamyar, gamplus, Seacup.

پیشگامانفناوریاطالعاتایساتیس
PISHGAMAN FNAVARI ETELAT ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 86/6/26 
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 32274686-035 و 035-37272813
 www.behnour.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمد حجازى
زمینه فعالیت/ایده محورى: الکترونیک

محصوالت/خدمات: تولید انواع المپ هاى LED دیوو پاور 
و تنها تولیدکننده سلود در خاورمیانه

Date of Corporation: 2007/10/18 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-32274686, 37272813

Home Page: www.behnour.com 

Chairman: Mohammad Hejazi

Field of Activity: Electronic

Major products/Services: Production of led lamps 

کارخانجاتتولیدیالمپکممصرفبهنوریزد
LAMP KAMMASRAFE BEHNOURE YAZD
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تاریخ تأسیس/ثبت: 79/8/11
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 38369560-035 و 035-37280959

 www.kgy.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سید مجتبى سیدین خراسانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مکانیک

محصوالت/خدمات: تولیدکننده انواع تجهیزات و لوازم 
مرغدارى، سیستم هاى سرمایشى و گرمایشى

تاریخ تأسیس/ثبت: 1386/7/28
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37260089-035 و 035-37260084
www.tygroup.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: امین دهقانى اشکذرى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع، سیستم ها و مدیریت
محصوالت/خدمات: مشاوره در زمینه مهندسى صنایع 

و مدیریت، برنامه ریزى استرتژیک و توسعه

Date of Corporation: 2000/11/1 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-37280959 & 38369560 

Home Page: www.kgy.ir 

Chairman: Seyyed Mojtaba Seyyedin Khorasani

Field of Activity: Mechanic

Major products/Services: Manufacturer of poultry 

equipment and Hvac systems.

Date of Corporation: 2008/10/14 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260089 & 37260084

Home Page: www.tygroup.ir 
Chairman: Amin Dehghani Ashkezari

Field of Activity: Industries, systems and managements.

Major products/Services: Consultancy in the field of 

Industrial Engineering and Management, Strategic planning.

کویرتیوایارشدکوالکگستریزد
KOOLAK GOSTAR YazdKAVIR TY ARSHAD
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تاریخ تأسیس/ثبت: 84/1/28
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37258156

 www.kimiAfzar.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سولماز محمدشاهى زمینه فعالیت: فناورى اطالعات

محصوالت: نرم افزار ساماندهى بایگانى، خدمات فنى مهندسى مربوط به 
روش اکسپرس، نرم افزار آموزش کارکنان دولت، نرم افزار غذا، دارو، نرم افزار 
تبادل موافقت نامه هاى هزینه اى و تخصیص منابع، بودجه بندى.

Date of Corporation: 2005/4/17 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258156

Home Page: www.kimiAfzar.com 

Chairman: Hossein Hakimian

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Software organizing 

archives, Softwares.

کیمیاافزار
KIMIA AFZAR

تاریخ تأسیس/ثبت: 1385
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37263734-035 و 035-37263735
 www.ssps.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمد صادق خوشنویس انصارى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها 

محصوالت/خدمات: مشاوره مالى و تهیه طرح هاى توجیهى 
و خدمات مدیریت بانکى، مشاوره بازاریابى استراتژیک.

Date of Corporation: 2006 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37263734 & 37263735 

Home Page: www.ssps.ir 
Chairman: Mohammad Sadegh Khoshnevis Ansari

Field of Activity: Industries & Systems

Major products/Services: Financial advice, Preparation 

of proposals, Bank management Services.

گروهمشاورینسرمایهگذارانستارهصنعتپردازان
SETARE SANAT PARDAZAN
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 تاریخ تأسیس/ثبت: 84/2/13
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37267303-035 و 37260085-035 و 035-37280410

 www.pdm.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: مرضیه حسن رضاییان 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها 
محصوالت/خدمات: خدمات آموزشى، بهبود و مکانیزه کردن فرآیندهاى 
سازمانى، ساماندهى آرشیو الکترونیک

تاریخ تأسیس/ثبت: 78/1/24
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37250664-035 و 035-37256546
 www.mahyapardaz.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمد رضا سلطانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

 ،web- windows CIS محصوالت/خدمات: نرم افزار شهرسازى، نوسازى و
ممیزى امالك و تهیه آرشیو الکترونیک و اسناد بایگانى.

Date of Corporation: 2005/5/3 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37267303 & 37260085 & 37280410

Home Page: www.pdm.ir 

Chairman: Marziyeh Hasan Rezaeian

Field of Activity: Industries & Systems

Major products/Services: Education services, improvement and computerization 

of organizational processes, Organizing electronic archives.

Date of Corporation: 2008/4/12 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37250664 & 37256546

Home Page: www.mahyapardaz.com 
Chairman: MohammadReza Soltani

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Software Urban, web- windows CIS, 

Preparation electronic archives.

مهندسىمحیاپردازماتریستوسعهپارس
MATRIS TOSEE PARSMAHYA PARDAZ
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تاریخ تأسیس/ثبت: 81/11/16
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
فکس: 37260149-035 و 035-37260148
www.mohitpardaz.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: رضا صدیقى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات 
محصوالت/خدمات: خدمات GIS,GPS,RS پژوهش 
و مطالعات شهرى، منطقه اى و روستایى

Date of Corporation: 2003/2/5 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Fax: +9835-37260149 & 37260148

Home Page: www.mohitpardaz.com 

Chairman: Reza Seddighi 

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: GIS, GPS, RS services 

محیطپردازیزد
MOHITPARDAZE Yazd

تاریخ تأسیس/ثبت: 1377
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37244051
 www.elmosanat.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: مجتبى مرآت 
زمینه فعالیت/ایده محورى: زمین شناسى، معدن

محصوالت/خدمات: اکتشاف (زمین شناسى) و فرآیند تولید 
مواد معدنى، پایلوت فناورى معدنى.

Date of Corporation: 1998 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37244051

Home Page: www.elmosanat.ir 

Chairman: Mojtaba MerAt

Field of Activity: Geology and mining

Major products/Services: Geology and mineral processing. 

مشاورینعلموصنعتیزد
ELMO SANATE Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 82/12/24
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37261771-035 و 035-37257979 
 www.falatqare.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمد مهدى آرمان 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مکانیک

محصوالت/خدمات: طراحى و ساخت سیستم هاى تصفیه آب 
و آب شیرین  کن هاى صنعتى، تصفیه فاضالب.

Date of Corporation: 2004/3/14 
Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257979 & 37261771 
Home Page: www.falatqare.com 
Chairman: Mohammad Mehdi Arman

Field of Activity: Mechanic

Major products/Services: Design and construction of water 

treatment systems, Wastewater treatment.

مهندسىفالتقاره
FALAT QARE

تاریخ تأسیس/ثبت: 1386
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37262596 و 37262595 و 035-37267505

www.nowavaran.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمدجواد مهدى نژاد یزدى 

زمینه فعالیت/ایده محورى: شیمى
محصوالت/خدمات: تولید نرم کن سیلیکونى، پیگنت سفید، 

صابون نساجى و...

Date of Corporation: 2008 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37262596, 37262595, 37267505

Home Page: www.nowavaran.ir

Chairman: Mohammad Jvad Mahdinejad

Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: produce soft silicone, 

Soap textiles,… .

نوآورانشیمىیزد
NOAVARANE SHIMI Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 85/11/23
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37261477

 noorafshanshams@gmail.com:پست الکترونیکى
مدیرعامل: عاطفه مزیدى شرف آبادى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات مشاوره مالى و مالیاتى در زمینه حسابدارى و حسابرسى
محصوالت/خدمات: لوح فشرده جامع آموزشى مالى (علمى-کاربردى)، 
نرم افزار جامع کاربردى مالى (7 بخش)

Date of Corporation: 2007/2/12 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37261477

E-Mail: noorafshanshams@gmail.com

Chairman: Atefe Mazidi Sharafabadi

Field of Activity: Consulting Services

Major products/Services: comprehensive 

financial education CD.

نورافشانشمس
NOUR AFSHAN SHAMS

تاریخ تأسیس/ثبت: 1381/8/28
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 

مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37260086-035 و 035-37247657

www.nirooparsco.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سهراب بهمردى کالنترى 

زمینه فعالیت/ایده محورى: برق
محصوالت/خدمات: سامانه هاى برق خورشیدى

Date of Corporation: 2002/11/19 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37260086 & 37247657

Home Page: www.nirooparsco.com 
Chairman: Sohrab Behmardi Kalantari

Field of Activity: Electricity

Major products/Services: Solar Power System 

نیروپارس
NIROO PARS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 81/12/14
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37249785 
 www.mkpy.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: فاطمه خانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها 
محصوالت/خدمات: ارائه خدمات مشاوره و آموزش 
سیستم هاى مدیریت کیفیت

تاریخ تأسیس/ثبت: 83/2/10
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37241051
 www.farabco.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: زهرا محسنى زارچ 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: خدمات میزبانى وب و دامنه، برنامه نویسى 
SMSتحت وب، ردیاب خودرو، سامانه هاى ارسال

Date of Corporation: 2003/3/5 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-37249785 

Home Page: www.mkpy.ir 

Chairman: Fatemeh Khani

Field of Activity: Industries & Systems

Major products/Services: Consulting services about 

quality management system. 

Date of Corporation: 2004/9/29 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-37241051

Home Page: www.farabco.ir 

Chairman: Zahra Mohseni Zarch

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Hosting & Domains, 

Web programming, systems of sending sms.

فارابرایانهیزدمشاورینکیفیتپرداز
MOSHAVERINE KEIFIYAT PARDAZFARAB RAYANE Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 84/8/2
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37259841-035 و 035-37259840
 www.gset.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: حامد گنجى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: GPS,GIS,RS و طراحى و ساخت تولید 
نرم افزارها و سخت افزارهاى وابسته

Date of Corporation: 2005/10/24 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37259841 & 37259840 

Home Page: www.GSET.ir 
Chairman: Hamed Ganji

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: GPS,GIS,RS, Design 

and Construction Software.

طیفزمین
TEYFE ZAMIN

تاریخ تأسیس/ثبت: 91/7/3
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37266664
 www.DPTI.pishgaman.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: احسان فرشادى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: بورس ایده حمایت از کسب و کارهاى نوپا(استارتاپ)، 
شبکه اینترنت شهرى، بازارکارآفرین پیشگامان، تولید بازى هاى رایانه اى.

Date of Corporation: 2012/9/24 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37266664

Home Page: www.DPTI.pishgaman.com 
Chairman: Ehsan Farshadi

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Exchange ideas, Production 

of computer games.

تعاونىدانشبنیانپیشگامانتوسعهدانشایساتیس
PISHGAMANE TOSEE DANESH ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1384
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37249526
 www.ttfiran.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سراج الدین وحیدى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها

محصوالت/خدمات: ارائه خدمات پژوهشى در زمینه هاى 
علوم تجربى و جامعه شناسى.

Date of Corporation: 2006 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-37249526 

Home Page: www.ttfiran.ir 

Chairman: Serajodin Vahidi 
Field of Activity: Industries & Systems

Major products/Services: Research services in the 

fields of science and Sociology.

تدبیروتوسعهفردا
TADBIR & TOSE’E FARDA
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تاریخ تأسیس/ثبت: 52/12/17
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 

مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37261040

 www.irsce.org :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محسن اولیاء 

زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها
محصوالت/خدمات: خدمات مشاوره فنى و حقوقى

Date of Corporation: 1974/3/8 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37261040

Home Page: www.irsce.org 

Chairman: Mohsen Oliya

Field of Activity: Industries & systems

Major products/Services: Technical Consulting Services

جامعهمهندسانمشاور
JAMEE MOHANDESAN MOSHAVER
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تاریخ تأسیس/ثبت: 85/11/28
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37267047-035 و 035-37267048
 www.negingostaran.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: احمد على کالنترى تفت 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: نرم افزار یکپارچه مالى و حسابدارى، وین تپ پرو، نرم افزار 
مدیریت ارتباط با مشترى سانا (CRM)، نرم افزار طراحى سایت سانا، نرم افزار 
مدیریت پیام کوتاه سانا، نرم افزار مدیریت فرآیندهاى تولید

Date of Corporation: 2007/2/17 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37267047 & 37267048

Home Page: www.negingostaran.ir Chairman: AhmadAli Kalantari 
Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Integrated financial and accounting software, 

CRM software, SMS management software, Production process management 

software

نگینگسترانمحاسب
NEGIN GOSTARANE MOHASEB

تاریخ تأسیس/ثبت: 89/11/19
 C10 نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، واحد

تلفن: 37266880-035 و 035-37266681
 www.indshams.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمد حسین پورشمسى بندرآباد زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها
 CD ،محصوالت/خدمات: نرم افزار جامع صنعت (پرشین صنعت) با استفاده از بانک اطالعاتى

 CD ،جامع در حوزه منابع انسانى CD ،(علمى-کاربردى) جامع در حوزه فروش و بازاریابى
جامع در حوزه مدیریت بنگاه، تولیدکننده قفل برنامه نویسى به زبان فارسى با استفاده از بانک 

اطالعاتى و مشاوره، اطالع رسانى و خدمات کارآفرینى و تهیه طرح هاى توجیهى و MIS درمانى

Date of Corporation: 2011/2/8 

Address: Unit C10, Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37266880 & 37266681 Home Page: www.indshams.ir

Chairman: Mohammad Hossein Poorshamsi Bondarabadi

Field of Activity: industries & systems

Major products/Services: Software Industry, CD in the field of 

Sales and Marketing, CD in the field of management, 

Information and Service Entrepreneurship.

همکارانصنعتشمس
HAMKARAN SANATE SHAMS
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 86/4/20
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال تلفن: 035-37261023
 www.noyansoft.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: مریم السادات حسینى   زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: 1. نرم افزار یکپارچه مدیریت کلینیک هاى درمانى، مراکز بهداشتى (پرونده 
الکترونیک سالمت) 2. اتوماسیون تحقیقاتى، پژوهشى نابارورى، دیابت و بیمارى هاى خاص 3. 
اتوماسیون حسابدارى، خزانه، فروش و انبار 4. نرم افزارکاگیزینى، دبیرخانه و حقوق و دستمزد 5. 
اتوماسیون تخصصى جهت: الف) کشتارگاه هاى طیور ب) تولیدى هاى بتن  آماده و قطعات بتنى...

Date of Corporation: 2007/7/11 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37261023 

Home Page: www.noyansoft.com 
Chairman: Maryamosadat Hosseini

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Medical Automation, Financial 

Automation and MIS, CIF...

راهکارهاینرمافزارینویان(کاوشرایانهیزد)
NOYAN SOFTWARE SOLUTION(KAVOSH RAYANE Yazd)

تاریخ تأسیس/ثبت: 
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 

مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 36260370-035 و 035-37243447 

وب سایت/درگاه اینترنتى: ---
مدیرعامل: مجید نسیم سبحان 

زمینه فعالیت/ایده محورى: مکانیک
محصوالت/خدمات: طراحى و ساخت دستگاه ها

Date of Corporation: 
Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-36260370 & 37243447 
Home Page: ---

Chairman: Majid Nasim Sobhan

Field of Activity: Mechanic

Major products/Services: Design and manufacturing 

سبحانالکترونیکیزد
SOBHAN ELECTRONIC YAZD
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مرکزفنــاوریاقبـــال

 تاریخ تأسیس/ثبت: 86/12/22
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37258087

وب سایت/درگاه اینترنتى: --- 
مدیرعامل: مهدى حدادزاده 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مفاهیم و سیستم هاى نوین مدیریت
استراتژى و مدیریت عملکرد
محصوالت/خدمات: خدمات پژوهشى، آموزشى و مشاوره اى در زمینه مدیریت

تاریخ تأسیس/ثبت: 86/8/26
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37263993
وب سایت/درگاه اینترنتى: ---

مدیرعامل: سوسن اژدر 
زمینه فعالیت/ایده محورى: سایر

محصوالت/خدمات: خدمات مهندسى و مشاوره اى در تخصص هاى 
معمارى، شهرسازى و ژئوتکنیک

Date of Corporation: 2008/3/12 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258087 

Home Page: ---
Chairman: Mehdi Hadadzade

Field of Activity: industries & systems

Major products/Services: Research, Training 

and Consulting Services.

Date of Corporation: 2007/11/17 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37263993 

Home Page: ---
Chairman: Soosan Ajdar

Field of Activity: Other

Major products/Services: 

Engineering Services and Consulting specializes in architecture 

مهندسینمشاورزمینآزمایکویرپیامآوراناندیشههاینومدیریت
PAYAMAVARANE ANDISHEHAYE NO MODIRIYATMOHANDESINE MOSHAVER ZAMIN AZMAYE KAVIR
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 83/9/24
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى 
تلفن: 035-38251723

 www.azaransnt.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: بتول قادرى عصرآبادى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید مواد حد واسط آرایشى، بهداشتى

محصوالت/خدمات: خدمات آزمایشگاهى در زمینه شوینده ها، 
PVC حنا و سدر، لوله هاى

Date of Corporation: 2004/12/14 

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-38251723 

Home Page: www.azaransnt.ir 
Chairman: Batool Ghaderi Asrabadi

Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: Production of intermediate care and cosmetics.

آذرانصنعتایساتیس
AZARAN SANATE ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 87/2/31
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37257971
 www.behgostar.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: مسعود نظرى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات آموزشى

محصوالت/خدمات: پکیج تصویرى آموزشى، مشاوره آموزشى، نیازسنجى 
آموزشى و تدوین محتواى الکترونیکى

Date of Corporation: 2008/5/20 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257971

Home Page: www.behgostar.com 

Chairman: Masoud Nazari

Field of Activity: Educational Services

Major products/Services: Educational Consulting, Educational 

needs, Development of electronic content.

آتیهپردازبهگستر
ATIYE PARDAZE BEHGOSTAR
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 87/5/16
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37258153

 www.kamanco.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سید حسام حسینى دهشیرى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: نرم افزار ناشتا، نوى، کهربا، 
خورشید خیال، وروجک ها، احادیث

تاریخ تأسیس/ثبت: 1388/2/12
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، 

تلفن: 035-37254901
 delta@ysto.ac.ir :پست الکترونیکى

مدیرعامل: مهدى شکارى ندوشن 
(CHP)زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید ترکیبى برق و گرما

محصوالت/خدمات: تولیدکننده برق 
و حرارت همزمان

Date of Corporation: 2008/8/6 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258153

Home Page: www.kamanco.ir 

Chairman: Seyyed Hesam Hosseini Dehshiri

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Nashta, Vorujakha Software 

Date of Corporation: 2009/5/2 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37254901

E-Mail: delta@ysto.ac.ir 
Chairman: Mehdi Shekari Nodushan 

Field of Activity: Combined production of electricity and heat(CHP)

Major products/Services: Producing electricity 

and heat simultaneously.

گروهتوسعهانرژینیروگاهىدلتاهنرهاینوینکمانکویر
HONARHAYE NOVINE KAMAN KAVIRTOSEE ENERGY NIROOGAHIYE DELTA
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 1358
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37245134 
مدیرعامل: على امام حسینى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات فنى مهندسى

محصوالت/خدمات: خدمات مشاوره اى ساختمان هاى مسکونى شامل مطالعات اسکان سنجى و 
نقشه هاى کامل معمارى، سازه، تأسیسات مکانیکى و برقى و همچنین مقاوم سازى ساختمان هاى 
موجود براساس آیین نامه هاى روز دنیا

Date of Corporation: 2009/5/2 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37245134

Chairman: Ali EmamHosseini

Field of Activity: Engineering Services

Major products/Services: Consulting 

services buildings,

چهارایوانتدبیر
CHAHAR EYVANE TADBIR

تاریخ تأسیس/ثبت: 87/6/19
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37257972
 www.ariasepand.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمدرضا معتمدى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: الکترونیک

محصوالت/خدمات: سنسور اندازه گیرى سطح مایعات، سامانه قرائت 
و کنترل از راه دور، مانیتورینگ

Date of Corporation: 2008/9/9 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257972

Home Page: www.ariasepand.ir 
Chairman: Mohammadreza Motamedi

Field of Activity: Electronic

Major products/Services: Liquid level measurement sensor, 

Remote Control, Monitoring. 

آریاسپندمهریز
ARIYA SEPANDE MEHRIZ
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/9/15
نشانى: یزد، اشکذر شهرك صنعتى نیکو کوچه زرفام شرکت شیمى سازه 
تلفن: 035-37269505
 info@shimisazeh.com :پست الکترونیکى
مدیرعامل: محمدرضا دهقان پور 
زمینه فعالیت/ایده محورى: ساخت انواع محصوالت کامپوزیتى

محصوالت/خدمات: دریچه هاى کامپوزیتى، تیربرق کامپوتزیتى، 
پایه هاى روشنایى کامپوزیتى

Date of Corporation: 2013/11/6 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37269505

E-Mail: info@shimisazeh.com 

Chairman: MohammadReza Dehghanpour

Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: Composite valves, 

composite power pole distribution.

گروهتحقیقاتىتولیدیکامپوزیتشیمىسازه
SHIMISAZE DANA KAVIRAN

تاریخ تأسیس/ثبت: 1390/2/6
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، ساختمان موسسات، واحد 

تلفن: 035-37258158
 www.anisagroup.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: سمانه عسکرى وزیرى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: هوشمندسازى کسب و کار سازمانى(مالى- ادارى)

محصوالت/خدمات: محصوالت و خدمات هوشمندسازى کسب و کار 
سازمانى به سازمان ها و ارگان هاى دولتى و غیردولتى

Date of Corporation: 2011/4/26 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258158

Home Page: www.anisagroup.ir 
Chairman: Samaneh Askari Vaziri

Field of Activity: Intelligent business

Major products/Services: Intelligent business products and services 

to governmental and non-governmental organizations.

گروهمهندسىآنیسا
ANISA ENGINEERING GROUP
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تاریخ تأسیس/ثبت: 84/11/29
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37258086 
 www.irparnian.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: منیره میرجالل الدینى
زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع و سیستم ها

محصوالت/خدمات: برنامه ریزى استراتژیک، برنامه ریزى توسعه، 
باشگاه کارآفرینى، آموزش در زمینه مدیریت 

Date of Corporation: 2006/2/18 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258086 

Home Page: www.irparnian.ir 

Chairman: Monireh Mirjalaledini 
Field of Activity: Industries & Systems

Major products/Services: Strategic Planning, Development 

Planning, Entrepreneurship Club.

تدبیروتوسعهپرنیان
TADBIRO TOSEE PARNIYAN

45

مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/8/14
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 38268826-035 و 035-37280751
 www.tkce.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: على اصغر سمساریزدى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مشاوره و پژوهش در زمینه آب 
خدمات: فعالیت هاى مشاوره اى و پژوهشى 
در زمینه آب

Date of Corporation: 2012/11/14 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37280751 & +9835-38268826

Home Page: www.tkce.ir

Chairman: Aliasghar SemsarYazdi

Field of Activity: Consultation and research in the field of water.

Major products/Services: Advisory and research activities 

in the field of water.

مهندسینمشاورتمدنکاریزی
MOHANDESIN MOSHAVER TAMADON KARIZI
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تاریخ تأسیس/ثبت: 87/7/17
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال تلفن: 035-37267717 
وب سایت: www.farasadr.ir مدیرعامل: فرید وکیلى
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید نرم افزارهاى فناورى اطالعات

محصوالت/خدمات: نرم افزار ورزش یار (نرم افزار مدیریت باشگاه هاى فوتبال)، نرم افزار آموزشگاه 
مجازى (برگزارى دوره هاى عمومى و تخصصى از طریق اینترنت)، نرم افزار آشنا: شبکه خرید مبتنى 
بر اینترنت (یک راهکار هوشمند براى بهبود اوضاع اقتصادى جامعه)، نرم افزار مهسا: مدیریت 
هوشمند سیستم هاى آموزشى (یک سیستم مدیریت محتوا و آموزش)

Date of Corporation: 2008/10/8 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37267717 

Home Page: www.farasadr.ir

Chairman: Farid Vakili 

Field of Activity: IT software production.

Major products/Services: Sports Assistant Software, 

Virtual School Software, …

فراصدر
FARASADR

تاریخ تأسیس/ثبت: 88/9/1
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37258128
www.bhi.org.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: غالمرضا پورقاسمى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات مالى 

محصوالت/خدمات: خدمات مشاوره مالى و مالیاتى، مهندسى مالى، بهبود روش ها
پیاده سازى سیستم هاى حسابدارى مدیریت و آموزش

Date of Corporation: 2009/11/26 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258128 Home Page: www.bhi.org.ir    
Chairman: Gholamreza Poorghasemi 

Field of Activity: Financial services.

Major products/Services: Financial and tax consulting services, 

financial engineering, learning procedures improved 

methods of management accounting.

بهبودحسابایساتیس
BEHBOOD HESABE ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 88/6/25
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37268680

 www.bkk.co,ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمد کیانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: ارائه خدمات فنى مهندسى

محصوالت/خدمات: افزودنى هاى پلیمرى، 
خدمات مهندسى پلیمر

Date of Corporation: 2009/9/16 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37268680 

Home Page: www.bkk.co,ir 
Chairman: Mohammad Kiani

Field of Activity: Technical services offer

Major products/Services: Polymer additives, Polymer 

Engineering Services.

بسپارکاوان
BESPAR KAVAN

47

مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 91/4/26
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 37269431-035 و 035-37269433
 www.parvazadv.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: سید امیرحسین حاتمى نسب 
زمینه فعالیت/ایده محورى: کامپیوتر

محصوالت/خدمات: تابلوهاى LED روان، 
فضاهاى تبلیغاتى محیطى

Date of Corporation: 2012/7/16 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37269431 & +9835-37269433

Home Page: www.parvazadv.ir

Chairman: Seyyed Amirhosen Hataminasab 

Field of Activity: Computer

Major products/Services: LED boards, Environmental 

advertising spaces.

شرکتتعاونىدانشبنیانپیشگامانرسانهوآگهىزبده
PISHGAMANE RASANE & AGAHI ZOBDEH
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تاریخ تأسیس/ثبت: 91/4/21
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، 
مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37257501
hodanasirizade@yahoo.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: محمدهدا نصیرى زاده 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مهندسى سطح
محصوالت/خدمات: قطعات فلزى آبکارى شده

Date of Corporation: 2012/7/11 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37257501

E-Mail: hodanasirizade@yahoo.com

Chairman: Mohammadhoda Nasirizade

Field of Activity: Surface Engineering.

Major products/Services: Electroplated metal components 

نانوآبکارایساتیس
ISATIS NANO PLATING CO.

48

مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 83/7/28
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 38201815-035 فکس: 035-37258152
 www.abnema.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: على برزگرى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: الکترونیک

محصوالت/خدمات: تولید آب نماهاى دیجیتال، کریستال، سه بعدى
گوى نماى دیجیتال، آب نماى دیوارى دکوراتیو

Date of Corporation: 2004/10/19 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-38201815

Fax Number: +9835-37258152

Home Page: www.abnema.ir 

Chairman: Ali Barzegari

Field of Activity: Electronic

Major products/Services: 3D Crystal 

الکترونیک ویستا
VISTA ELECTRONIC
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 88/5/18
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 37266036-035 و 035-37266036
 www.ymsp.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: الهه افسریه 
زمینه فعالیت/ایده محورى: علوم انسانى 
محصوالت/خدمات: فرآیند پیاده سازى 
نظام جامع آمارى

Date of Corporation: 2009/8/9 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37266036 & +9835-37266036 

Home Page: www.ymsp.ir 
Chairman: Elaheh Afsarieh 

Field of Activity: Humanities

Major products/Services: The process of implementing 

a comprehensive statistical system

آماروتوسعهماهان
AMAR & TOSEE MAHAN

تاریخ تأسیس/ثبت: 88/6/3
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37258121
 www.kbeco.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: یونس میرجلیلى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: علوم انسانى

محصوالت/خدمات: مشاوره مالى، بانکى، تدوین طرح هاى امکان سنجى 
و توجیهى، پژوهش هاى اقتصادى و مشاوره تکنولوژى و خط تولید

Date of Corporation: 2009/8/25 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37258121 

Home Page: www.kbeco.ir 

Chairman: Yunes mirjalili

Field of Activity: Humanities

Major products/Services: Financial advice, Developed plans 

for feasibility and justification 

اقتصاددانشبنیان
EGHTESAD DANESHBONYAN
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مرکزفنــاوریاقبـــال

تاریخ تأسیس/ثبت: 92/2/9
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 
تلفن: 035-37248231

 www.omrankavir.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: مصطفى آدرسى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: سایر

محصوالت/خدمات: روسازى بتونى ویژه از قبیل روسازى بتن غلطکى، 
سشورهاى هوشمند بتنى

Date of Corporation: 2003/4/29 

Address: Eqbal technology center, 

Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37248231

Home Page: www.omrankavir.ir 

Chairman: Mostafa Adresi 

Field of Activity: Other

Major products/Services: Concrete pavement 

علماندیشانعمرانکویر
ELM ANDISHAN OMRANE KAVIR

تاریخ تأسیس/ثبت: 84/10/19
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال 

تلفن: 035-37260151
 www.Yazdtakfa.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمدمهدى لسان صدق 
زمینه فعالیت/ایده محورى: مشاوره، فعالیت، طراحى 

و پیاده سازى
محصوالت/خدمات: مشاوره و طراحى

Date of Corporation: 2006/1/9 

Address: Eqbal technology center, Motahhari St. Yazd, Iran

Phone Number: +9835-3726108

Home Page: www.Yazdtakfa.ir 
Chairman: Mohammadmahdi LesaneSedq

Field of Activity: Advice, activities, design 

and implementation

Major products/Services: Advice and design

یزدتکفا
Yazd TAKFA
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بخشدوم
مرکزرشدابرکوه
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مرکــزرشدابـرکــوه

تاریخ تأسیس/ثبت: 91/06/09
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد فناورى ابرکوه 
تلفن: 035-32822292
faribakrami86@yahoo.com :پست الکترونیکى
مدیرعامل: فریبا اکرمى
زمینه فعالیت/ایده محورى: ارائه خدمات مشاوره

محصوالت/خدمات: ارائه خدمات مشاوره خانوادگى، 
مشاوره شغلى، مشاوره تحصیلى و...

Date of Corporation: 2012/8/3

Address: Abarkouh technology center development, Sarv St., 

Abarkouh, Yazd

Phone Number: +9835-32822292

E-Mail: faribAkrami86@yahoo.com

Chairman: Fariba Akrami 
Field of Activity: Consulting Services

Major products/Services: Consulting Services, Career Advice

نواندیشانکویرابرکوه
NOANDISHAN ABARKOOH

تاریخ تاسیس/ثبت: 87/01/31
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد 

فناورى ابرکوه
تلفن: 035-32826146

jalaei_javad@yahoo.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سیدجواد جالیى

زمینه فعالیت: ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک
محصوالت: خدمات بانکدارى الکترونیک

Date of Corporation: 2008/4/19

Address: Abarkouh technology center development, Sarv St., 

Abarkouh, Yazd  Phone Number: +9835-32826146

E-Mail: jalaei_javad@yahoo.com

Chairman: Seyyed Javad Jalali 

Field of Activity: Electronic banking services

Major products/Services: Electronic 

banking services

علوموفنونپارس
OLOUMO FONOUN PARS
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مرکــزرشدابـرکــوه

تاریخ تأسیس/ثبت: 1380/11/10 - 201
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد فناورى ابرکوه 
تلفن: 035-32321550
m.nematizadeh54@yahoo.com :پست الکترونیکى
مدیرعامل: محمد نعمتى زاده
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید و پرورش ماهى در استخرهاى آب کشاورزى

محصوالت/خدمات: ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانى از فعالیت هاى تولید 
و پرورش ماهى در منطقه

Date of Corporation: 2002/1/30

Address: Abarkouh technology center development, 

Sarv St., Abarkouh, Yazd 

Phone Number: +9835-32321550

E-Mail: m.nematizadeh54@yahoo.com

Chairman: Mohammad Nematizadeh

Field of Activity: Concepting and fish farming pool

Major products/Services: Providing consulting services and support.

طالیسبز
TALAYE SABZ

تاریخ تأسیس/ثبت: 92/01/10 - 645
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد فناورى ابرکوه 

تلفن: 035-32826543
mohsen_ahmadipour@yahoo.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: حسن احمدى پور
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید و توزیع مواد و تجهیزات شیمیایى و آزمایشگاهى

محصوالت/خدمات: تولید ماده شیمیایى فرمازین 
از طریق مهندسى معکوس

Date of Corporation: 2003/30/3

Address: Abarkouh technology center development, Sarv St., 

Abarkouh, Yazd Phone Number: +9835-32826543

Home Page: mohsen_ahmadipour@yahoo.com 

Chairman: Mohammad Ahmadipour 

Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: Production and distribution 

of chemicals and laboratory equipment

تعاونىشفقکویر
SHAFAGHE KAVIR
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تاریخ تأسیس/ثبت: 92/03/26 - 656
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد فناورى ابرکوه تلفن: 035-32327197
 www.abtinstar.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: امیررضا مولودى
زمینه فعالیت/ایده محورى: اجراى پروژه هاى نرم افزارى و برنامه نویسى

محصوالت/خدمات: نرم افزار کانون یار ویژه مدیریت نمایندگى هاى 
کانون فرهنگى آموزش، نرم افزار آبتین تراتپورت ویژه مدیریت 
و حسابدارى ترمینال هاى حمل و نقل بار در کشور

Date of Corporation: 2003/6/16

Address: Abarkouh technology center development, 

Sarv St., Abarkouh, Yazd

Phone Number: +9835-32327197

Home Page: www.abtinstar.ir

Chairman: AmirReza Moloudi 

Field of Activity: The software and programing projects.

Major products/Services: Kanounyar software and Antin Software...

ستارهکویرآبتین
SETARE KAVIRE ABTIN

تاریخ تأسیس/ثبت: 92/05/17 - 662
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد فناورى ابرکوه 

تلفن: 035-32823494
nikkhah88@gmail.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: اصغر نیکخواه
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید و پرورش نژاد آمیخته گوسفند بومى(کرمانى) با نژاد 

رومانوف(کانادایى) در راستاى دوقلوزایى و بهبود ضریب تبدیل خوراك به گوشت
محصوالت/خدمات: ارائه مشاوره در زمینه اصالح ژنتیکى دام هاى سبک منطقه

Date of Corporation: 2013/8/8

Address: Abarkouh technology center development, 

Sarv St., Abarkouh, Yazd 

Phone Number: +9835-32823494

Home Page: nikkhah88@gmail.com

Chairman: Asghar Nikkhah 
Field of Activity: Agriculture

Major products/Services: Consultation on genetically modified animals.

ایساتیسدامپیشگامان
ISATIS DAME PISHGAMAN

مرکــزرشدابـرکــوه
2015
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1392 - 563
نشانى: یزد، ابرکوه، خیابان سرو، مرکز رشد 
فناورى ابرکوه  
تلفن: 035-32329887 
مدیرعامل: محمد رضا حاتمى زاده
زمینه فعالیت/ایده محورى: پیاده سازى سیستم هاى جدید آبیارى

محصوالت/خدمات: طراحى و اجراى سیستم هاى 
آبیارى قطره اى، بارانى و...

Date of Corporation: 2015

Address: Abarkouh technology center development, 

Sarv St., Abarkouh, Yazd

Phone Number: +9835-32329887

Chairman: MohammadReza Hatamizadeh 

Field of Activity: Agriculture

Major products/Services: Design and implementation 

of drip irrigation systems

پارسقطرهکویر
PARS GHATREYE KAVIR

مرکــزرشدابـرکــوه
20
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بخشسوم
مرکزرشدبافق
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مرکـزرشدبافـق

تاریخ تأسیس/ثبت: 89/9/14 -671
نشانى: یزد، بافق بلوار وحشى بافقى مرکز رشد فناورى بافق
تلفن: 035-32430029
www.toobasabz.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محسن ابراهیمى
زمینه فعالیت/ایده محورى: کودهاى ارگانیک و زیستى

محصوالت/خدمات: کود ورمى کمپوست با میزان عناصر میکرو 
و ماکرو باال براى درختان پسته و ... 

Date of Corporation: 2010/12/05

Address: Bafgh Incubator, VahshiBafghi Bolvard, Bafgh, Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-32430029

Home Page: www.toobasabz.ir 

Chairman: Mohsen Ebrahimi

Field of Activity: Organic fertilizers

Major products/Services: Vermicompost 

for pistachios and palm.

تعاونىطوبىسبزبافق
TOOBA SABZE BAFGH

تاریخ تأسیس/ثبت: 1390 - 710
نشانى: یزد، بافق بلوار وحشى بافقى، مرکز رشد فناورى بافق

تلفن: 035-32428742
persianmehrbafgh.persianblog.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: حمیدرضا امیریان
زمینه فعالیت/ایده محورى: هوانوردى، ساخت 

هواپیماهاى مدل و پهپاد
محصوالت/خدمات: تصویربردارى و نقشه بردارى هوایى

Date of Corporation: 2010

Address: Bafgh Incubator, VahshiBafghi 

Bolvard, Bafgh, Yazd, Iran. 

Phone Number: +9835-34224848

Home Page: persianmehrbafgh.persianblog.ir 

Chairman: HamidReza Amirian

Field of Activity: Aviation-make air craft model.

Major products/Services: Arrial mapping.

تعاونىخدماتىپرشینمهربافق
PERSIAN MEHR BAFGH



بخشچهارم
مرکزرشدمهریز



20
15

Y
A

ZD
 S

C
IE

N
C

E 
&

 T
EC

H
N

O
LO

G
Y

 P
A

R
K

 D
IR

EC
TO

R
Y

59

مرکـزرشدمهـریز

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/10/11
نشانى: یزد، مهریز میرك آباد کد پستى 8981156676
تلفن: 035-32346224
وب سایت/درگاه اینترنتى: ---
مدیرعامل: اسداهللا صمدى

زمینه فعالیت/ایده محورى: فناورى اطالعات 
محصوالت/خدمات: پرتال روستایى دهیارى هاى 
استاندارى یزد، نرم افزار حسابدارارى

Date of Corporation: 2012/12/31

Address: Mehriz Incubator, Next to Welfare Organization, 

Imam Khomeini Bolvard, Mehriz, Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-32346224

Home Page: ---
Chairman: Asadolah Smadi 

Field of Activity: Information Technology

Major products/Services: Accounting Software 

وبگسترمهریز
WEBGOSTARE OF MEHRIZ

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/05/09
نشانى: یزد، مهریز، بلوار امام خمینى(ره)، کوچه صاحب الزمان (عج)، 

مرکز رشد واحدهاى فناورى 
تلفن: 035-32320338

مدیرعامل: محمدعلى شیرزاده
زمینه فعالیت/ایده محورى: ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانى 

و تولید نرم افزارهاى مرتبط
محصوالت/خدمات: طراحى سامانه هاى مدیریتى مکانى

Date of Corporation: 2012/07/30

Address: Mehriz Incubator, Next to Welfare Organization, 

Imam Khomeini Bolvard, Mehriz, Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-32320338

Chairman: Mohammad Ali Shirzadeh

Field of Activity: Spatial Management Systems Designing

Major products/Services: Persian GIS software , Mapping , 

software , Remote sensing & training.

علموفناوریاطالعاتمکانىایساتیس
ISATIS SCIENCE & GEOSPATIAL INFORMATION STUDY



بخشپنجم
مرکزرشدمیبد
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مـرکـزرشدمیبـــد

تاریخ تأسیس/ثبت:92/5/29 - 1251
نشانى: یزد، میبد، دانشگاه آزاد اسالمى، 
مرکز رشد فناورى، پالك 23

تلفن: 035-32371030 
و 035-32371031
مدیرعامل: سید محمدحسینى ده آباد
زمینه فعالیت/ایده محورى: زیست فناورى
محصول: تولید حشره کش هاى زیستى

Date of Corporation: 2013/8/20

Address: No., Unit24, Incubator, Meybod, Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-32371030 

& +9835-32371031

Chairman: SeyyedMohammad Hossein Dehabad 

Field of Activity: Biotechnology

Major products/Services: Production of 

bio-pesticides

زیستفناورکوشایکویر
ZIST FANAVARE POOYAYE KAVIR



بخشششم
مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/4/1
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، 
مرکز رشد فناورى اطالعات، واحد 127 
تلفن: 035-37281222 
مدیرعامل: على جعفرى زاده
زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى، ساخت، اجراى فضاهاى آبى

محصوالت/خدمات: آب نماهاى هارمونیک، 
موزیکال و اینتراکتیو

Date of Corporation: 2014/7/5

Address: No. 127, ICT Incubator, Eqbal techno center, 

Motahhari St.Yazd Iran

Phone Number: +9835-37281222

Chairman: Ali Jafarizade

Field of Activity: Design, Construction, Fountains

Major products/Services: Harmonic, Musical 

and Interactive Fountains.

رادوینصنعتپویایکویر
RADVIN SANAT ENGINEERING SERVICES

63

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/7/20
نشانى: یزد، خیابان مطهرى، مرکز فناورى اقبال، 

مرکز رشد فناورى اطالعات، واحد 224 
www.SanaSolution.ir :تلفن: 37263193-035 وب سایت

مدیرعامل: محمدرضا حسن رضائیان
زمینه فعالیت: طراحى، پیاده سازى و مشاوره در زمینه سیستم هاى فراخوان هوشمند

محصوالت/خدمات: سامانه هوشمند فراخوان واحد خدمات رسانى، 
سامانه هوشمند فراخوان مهمان

Date of Corporation: 2012/10/11

Address: Unit 224, ICT Incubator, Eqbal techno center, 

Motahari st., Yazd, Iran Phone Number: +9835-37263193

Home Page: www.SanaSolution.com 

Chairman: Mohammadreza Hassanrezaeian Field of Activity: Designing, 

Consulting and implementing of intelligent calling systems

Major products/Services: Intelligent Service unit calling system, 

Intelligent Guest calling systems.

راهکارهایهوشمندسانا
SANA SMART SOLUTIONS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 91/12/20 و 13959
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، 
مرکز رشد فناورى اطالعات، واحد 219 تلفن: 035-37268995
وب سایت/درگاه اینترنتى: www.iip.co.ir مدیرعامل: محمد على دشتى
زمینه فعالیت: طراحى و پیاده سازى نوبت دهى 
و فراخوان صوتى و سیستم تکریم ارباب رجوع

محصوالت/خدمات: 1. سیستم نوبت دهى 2. کیوسک راهنما 
3. نظرسنجى 4. مکالمه صوتى 5. فراخوان صوتى

Date of Corporation: 2013/03/10

Address: No,219, ICT incubator, Yazd Science and Technology 

Park, Motahari st. Yazd Phone Number: +9835-37268995

Home Page: www.iip.co.ir Chairman: Mohammad Ali Dashti

Field of Activity: Design and implementation of Queue 

system of call audio and Feedback system.

Major products/Services: 1. Queue Management system 2. Info kiosk 

3. Polls system 4. Audio call system 5. Number paging.

شرکتفنىمهندسىایلیاایساتیسیزد
ILIYA ISATIS Yazd

64

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات

تاریخ تأسیس/ثبت: 1390/06/21 - 12853
نشانى: یزد خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى اقبال، 
مرکز رشد فناورى اطالعات و ارتباطات واحد 214 الف

تلفن: 035-37268801
مدیرعامل: هانیه حاتمى

زمینه فعالیت/ایده محورى: انیمیشن
محصوالت/خدمات: انیمیشن شخصى، 

مجموعه آموزشى هشت پا

Date of Corporation: 2011/10/12

Address: Unit 214A, ICT incubator, eqbaltechni center, 

motahharist, Yazd .iran

Phone Number: +9835-37264168

Chairman: Hanieh Hatami

Field of Activity: Animation

Major products/Services: Personal animated, 

educational series octopus

آریاپادالکترونیکرایانهیزد
ARIYA PAD ELECTRONIC RAYANE Yazd
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تاریخ تأسیس/ثبت: 13917/1391/11/26
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکزفناورى اقبال
مرکز رشد فناورى اطالعات. شماره 203.
تلفن: 37269830-035 و 035-36224676
www.pooyamadar.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: مسعود موحدى
زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى و تولید بردهاى الکترونیکى فرکانس باال
محصوالت/خدمات: طراحى و تولید بردهاى الکترونیکى فرکانس باال، یکرو، دورو و متالیزه

Date of Corporation: 2013/2/14

Address: No. 203, ICT incubator, Yazd Science and Technology Park,

Motahari st. Yazd. Phone Number: +9835-36224676 & +9835-37269830

Home Page: www.pooyamadar.ir

Chairman: Masoud Movahhedi

Field of Activity: Design and fabrication of high frequency PCBs

Major products/Services: Design and fabrication of high frequency/single 

layer/two layer and metalized PCBs.

پایاالکترونیکدنیاینوین
PAYA ELECTRONIC DONYAYENOVIN

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/8/25
نشانى: یزد، خیابان مطهرى، پارك علم وفناورى یزد، مرکز رشد فناورى اطالعات 

و ارتباطات، واحد 214ب تلفن: 035-37268310
 www.asoodeh.org :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: رمضانعلى نجاتى زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى 
و پیاده سازى سامانه هاى مبتنى بر پردازش صوت و گفتار، هوش مصنوعى، 

رباتیک و نرم افزارهاى تخصصى 
محصوالت/خدمات: نرم افزار آموزش زبان اشاره فارسى ناشنوایان(آوانما)

Date of Corporation: 2011/11/15 

Address: ICT incubator, Yazd Science and Technology Park,

Motahari st. Yazd. Iran  Phone Number: +9835-37268310

Home Page: www.asoodeh.org 

Chairman: Ramazan Ali Nejati

Field of Activity: Product of Persian deaf sign language education

Major products/Services: Avanama Persian 

deaf sign language educationServices.

ابتکارآفرینانسامانههایهوشمندکویریزد
EBTEKAR AFARINAN S.H.K. Yazd

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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تاریخ تأسیس/ثبت:1392/03/19 - 14135
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، 
مرکز رشد  فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد 215 تلفن: 035-37269816
www.sorenacenter.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمدرضا علومى مجومرد
زمینه فعالیت/ایده محورى: نیازسنجى و توسعه بازار محصوالت فناور

محصوالت/خدمات: توسعه بازار محصوالت فناور، جذب سرمایه، کارگزارى تجارى سازى و 
لیزینگ، مشاوره آموزش در زمینه کسب و کار

Date of Corporation:2013/6/9

Address: ICT incubator, Yazd Science and Technology Park,

Motahari st. Yazd. Iran Phone Number: +9835-37269816

Home Page: www.sorenacenter.ir Chairman: Mohammad Reza Oloumi

Field of Activity: Assesssment and development of 

technology prodacts market.

Major products/Services: 1.Marcet development  technology 2.Fundraising 

3.commercial brokerage and leasing 4.Consulting and training in business.

راهکارتجارتپویاسورنا
DAYNAMIC BUSINESS STRATEGY SORENA

تاریخ تأسیس/ثبت: 1392/10/30 - 14614
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، مرکز فناورى یزد، مرکز رشد فناورى اطالعات 

و ارتباطات، واحد 202  تلفن: 035-37269537
www.choc01ate.com :وب سایت

مدیرعامل: سید مهدى میردهقان
زمینه فعالیت/ایده محورى: بازى سازى، طراحى و توسعه نرم افزارهاى موبایل، 

طراحى وب سایت
محصوالت/خدمات: بازى «منو گرم کن!» و بازى «بفرمایید جورچین!» 

Date of Corporation: 2014/1/20

Address: 202 unit, ICT incubator, Yazd Science 

and Technology Park, Motahari st. Yazd. Iran. 

Phone Number: +9835-377269537

Home Page: www.chpc01ate.com

Chairman: Seyyed Mehdi Mirdehghan

Field of Activity: software& game programing, web design

Major products/Services: Warm me, Puzzle with friends

سرزمینشکالتصفرویک
CHOCOLATE LAND

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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تاریخ تأسیس/ثبت: 14106/1392/03/09
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، 
مرکز رشد فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد 208 تلفن: 035-37269740
وب سایت: www.farokhmehr.com مدیرعامل: سلمان ایرانى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: نرم افزار مدیریت مجتمع هاى آپارتمانى و تجارى

محصوالت/خدمات: 1. نرم افزار مدیریت مجتمع هاى آپارتمانى و تجارى 2. نرم افزار مدیریت 
تاالرهاى پذیرایى 3. نرمافزار نوبت دهى جامع پزشکان 4. نرم افزار رستوران ها 5. فروشگاه هاى 
اینترنتى 6. سایت بورس اوراق بهادار 7. فرم ساز 8. نرم افزار ارتباط با مشترى و...

Date of Corporation: 2013/5/5

Address: Unit 208, ICT incubator, Yazd Science and Technology Park,

Motahari st. Yazd. Iran.  Phone Number: +9835-37269740 & +989173056406

Home Page: www.farokhmehr.com Chairman: Salman Irani

Field of Activity: Apartment complexes and commercial management software

Major products/Services: 1. Accounting management of apartments 

2. Management of wedding salons 3. Arranging doctors and patients 

appointments 4. CRM 5. Form Generator 6. Web developer

توسعهالکترونیکفرخمهردانشبنیان
FAROKH MEHR

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/04/10
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، مرکز رشد 

فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد 222 تلفن: 035-37257970 
www.cobrasystem.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: امیرحسین زارع 
(CGIs)زمینه فعالیت/ایده محورى: سامانه اطالعات جغرافیایى کبرى

محصوالت/خدمات: سامانه اطالعات جغرافیایى کبرى
GISسامانه مدیریت ناوگان، موبایل

Date of Corporation: 2012/6/30 
Address: ICT incubator, Yazd Science and Technology Park, 

Motahari st. Yazd. Iran  

Phone Number: +9835-37257970

Home Page: www.cobrasystem.ir 

Chairman: Amir Hosein Zare

Field of Activity: CGIS  

Major products/Services: WEB GIS, Mobile GIS, AVL

کبریسامانه
COBRA SYSTEM

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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تاریخ تاسیس/ثبت: 1384/2/15 
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، ساختمان مرکز رشد 
فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد121 تلفن: 035-37258159 
وب سایت: www.fahimco.ir  مدیرعامل: على اکبر مقتدرى

زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى و ساخت ماشین آالت صنعتى، 
حوزه اصلى، کارخانجات کاشى و سرامیک
محصوالت/خدمات: دستگاه انحراف لعاب ازروى خطوط انتقال کاشى
(داراى گواهى نامه ثبت اختراع)، شبکه خاکریزالنه زنبورى، شبکه خاکریزمیله اى و...

Date of Corporation: 2005/5/5 
Address: Unit 121, , ICT incubator, Yazd Science and Technology 

Park, Motahari st. yazd. Iran Phone Number: +9835-37258159

Home Page: www.fahimco.ir Chairman: Ali Akbar Moghtaderi

Field of Activity: Design and construction of industrial machines, 

The main field: Tile & Ceramic Factory 

Major products/Services: Transmission tiles, 

Machinery for packaging.

مهندسىفهیمایساتیس
MOHANDESI FAHIME Yazd

تاریخ تاسیس/ثبت: 87/1/18
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، 

مرکز رشد فناورى اطالعات و ارتباطات تلفن:035-36275131-2
www.saeiansanat.com :وب سایت/درگاه اینرنتى

مدیرعامل: سیدمجتبى عباسى راد
زمینه فعالیت/ایده محورى: هوشمندسازى (اتوماسیون)گلخانه هاى کشاورزى، 

مرغدارى ها، دامپرورى ها، منازل، کارخانجات
محصوالت/خدمات: ماژول دما، ماژول بخارى، ماژول رطوبت، ماژول مستر، ماژول سرور

Date of Corporation: 2007

Address: ICT incubator, yazd Science and Technology Park, 

Motahari st. yazd. Iran.  Phone Number: +9835-36275131-2

Home Page:  www.saeiansanat.com

Chairman: Seyyed Mojtaba Abbasi Rad

Field of Activity: Designingand executing intelligentsystemsforgreenhouses, 

hospitals,homes, hotels,factories, organizations, etc.

Major products/Services: TemperatureModule, HeaterModule, HumidityModule,...

گروهدانشبنیانفنىمهندسىساعیانصنعت
SAEIAN SANAT GROUP

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
2015
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تاریخ تاسیس/ثبت: 1390/10/07
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، مرکز رشد 
فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد 223  تلفن: 035-37261617
www.pishtazan–si.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محسن کرمى
RFID زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى و پیاده سازى نرم افزار و سخت افزار مرتبط با

محصوالت/خدمات: سیستم هوشمند کنترل تردد ادارى، سیستم هوشمند کنترل تردد 
مسکونى، سیستم هوشمند پارکینگ تجارى، سیستم مدیریت گشت و نگهبانى

Date of Corporation: 2011/12/28 
Address: Unit 223, ICT incubator, yazd Science and Technology Park, 

Motahari st. yazd. Iran  Phone Number: +9835-37261617 

Chairman: Mohsen Karami Home Page: www. pishtazan–si.com 

Field of Activity: Design and implementation of software and hardware 

related to rfid Major products/Services: 1. Intelligent Access Control System 

Administration 2. Intelligent control system for residential traffic 3. Intelligent 

Parking System Business 4. patrol management system and security.

پیشتازانستارهایساتیس
PISHTAZAN SETARE ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 1391/05/28
نشانى: خیابان شهید مطرى، پارك علم و فناورى یزد، مرکز رشد 

و فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد105 تلفن: 035-37269737-8
وب سایت: www.pepk.ir مدیرعامل: سیدسعید آزادفر

زمینه فعالیت/ایده محورى: الکترواپتیک
محصوالت/خدمات: طراحى و ساخت خشک کن صنعتى مایکروویو براى تیغه هاى سفالین، 

طراحى و ساخت اسکنرهاى لیزرى، طراحى و ساخت بیم اسکنرهاى نورى، طراحى و ساخت 
سامانه هاى هوشمند کنترل و نظارت از راه دور

Date of Corporation: 2012/18/08 

Address: No 105, ICT incubator, yazd Science and Technology 

Park, Motahari st. yazd. Iran Phone Number: +9835-37269737-8 

Home Page: www.pepk.ir Chairman: SeyydSaeedAzadfar 

Field of Activity: Electro Optics

Major products/Services: Design and Construction Industrial 

Microwave Dryer for Hollow Brick. Design and Construction of Laser 

Scanner. Design and Construction of Optical Beam Scanner.

تعاونىدانشبنیانپرتوالکترونیکپیشگامکویر
PARTO ELECTRONIC PISHGAM KAVIR

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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تاریخ تاسیس/ثبت: 1390/12/06 - 13249
نشانى: یزد، خیابان شهید مطرى، پارك علم و فناورى یزد، 
مرکز رشد و فناورى اطالعات و ارتباطات، واحد221 تلفن: 035-37268280
www.fsrobatic.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: رضا تواناى راد

زمینه فعالیت/ایده محورى: اتوماسیون صنعتى و رباتیک 
محصوالت/خدمات: تستر خشاب ژاکارد، 
سیستم آبیارى هوشمند

Date of corporatiod: 12/06/2012

Address: Unit 221, ICT incubator, yazd Science and Technology Park, 

Motahari st. yazd. Iran  Phone Number: +9835-37268280

Home peage: www.fsrobatic.com

Chairman: Reza Tavanarad

Field of Activity: Robatic And Automatin

Major products/Servis: Staubli Jacauards tester

Intelligent irrigation system.

فناورانصنعترباتیک
FANAVARAN SANAT ROBATIK

تاریخ تاسیس/ثبت: 1392/4/7
نشانى: یزد، خیابان مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، مرکز رشد فناورى اطالعات و 

ارتباطات، واحد 218 تلفن: 035-37281214
وب سایت: savand.net مدیرعامل: امید پیله ور

زمینه فعالیت/ایده محورى: سامانه هاى تحلیلگر تحت وب
محصوالت/خدمات: 1. سیستم ارتباط با مشتریان ریحان 2. سیستم 

WeWi تلویزیون دیجیتال 3. سامانه پرسشنامه هاى هدفمند 4. اینترنت شهرى
Instagram 5. روبوت تحلیلگر و پاسخگو «چقدر» 6. روبوت ارسال تصویردر

Date of Corporation: 24/04/2014

Address: ICT Incubator, Science and Technology Park, Motahari St., Yazd, Iran

Phone Number: +9835-37281214 

HomePage: www.Savand.net

Chairman: OmidPilevar Field of Activity: Web Based analyzer system.

Major Products/Services: 1. Reyhan CRM 2. Digital Signature 

System 3. Online Questionnaire System 4. WeWiWifi Internet 

5. “Cheghadr” Bot  6. Instagram bot for sending images.

راهکارهایتجارتساوند
SAVAND BUSINESS SOLUTIONS

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1390/09/02
نشانى: یزد، خیابان شهید مطهرى، پارك علم و فناورى یزد، 
مرکز رشد و فناورى اطالعات و ارتباطات ، واحد 122 تلفن: 035-37240599
وب سایت/درگاه اینترنتى: www.fkitd.ir  مدیرعامل: عباس روشن

زمینه فعالیت/ایده محورى: 1. سامانه فرا ارتباط ویدئو کنفرانس فرزانگان 
www.biamoz.ir 2. آموزش مجازى بیاموز به صورت زنده

محصوالت/خدمات: تولید و توسعه نرم افزار، مهندسى نرم افزار و مستندسازى، طراحى 
وب سایت و سیستم هاى تحت وب، تجارت الکترونیک، ارائه خدمات پیام کوتاه و...

Date of Corporation: 2011/11/23

Address: No 122, ICT Incubator, Science and Technology Park, 

Motahari St., Yazd, Iran  Phone Number: +9835-37240599

Home Page: www.fkitd.ir  Chairman: Abbas Roshan

Field of Activity: 1. The system of Web Conference 

2. Virtual education of biamoz www.biamoz.ir

Major Products/Services: Software development, Software and 

documentation and…

توسعهفناوریاطالعاتفرزانگانکویر(سهامىخاص)
TOSE FANAVARI ETELAT FARZANEGAN KAVIR

مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات
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بخشهفتم
مرکزرشدزیستفناوری
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1385/11/4 - 8533
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات 
مرکز رشد زیست فناورى   
تلفن: 035-38242706
مدیرعامل: علیرضا سدرپوشان

زمینه فعالیت/ایده محورى: شیمى، تهیه مواد اولیه 
و حد واسط صنایع آرایشى و بهداشتى(به خصوص موبرها)
محصوالت/خدمات:پودر موبر، تولید اسانس غیرخوراکى

Date of Corporation: 2007/1/24

Address: Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex Daneshjoo Blv., 

Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-38242706

Chairman: Alireza Sedrpooshan

Field of Activity: Cosmetics industry raw materials

Major products/Services: Depilatory powder.

سپهرشیمىایساتیس
SEPEHR SHIMI ISATIS

73

مـرکـزرشدزیستفناوری

تاریخ تأسیس/ثبت: 90/5/15 - 12760
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات مرکز رشد زیست فناورى

تلفن: 035-38254932
 www.bistunkavir.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: ابوالفضل میرحسینى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات فنى، مهندسى معدن، 

سیستم هاى نوین معدنکارى و دیسپچینگ
محصوالت/خدمات: سیستم معدن کارى هوشمند (دیسپچینگ)

Date of Corporation: 2011/8/6

Address: Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex Daneshjoo Blv., Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-38254932

Home Page: www.bistunkavir.com

Chairman: Abolfazl MirHosseini 
Field of Activity: Dispatching

Major products/Services: Intelliging Mining Systems.

بیستونکویریزد
BISTOONE KAVIR Yazd
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مـرکـزرشدزیستفناوری

تاریخ تأسیس/ثبت: 90/12/8 - 13258
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى 
مرکز رشد زیست فناورى، پالك87  تلفن: 035-38257688
 www.akhtarshimi.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: فاطمه درخشانى
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید مواد پلیمرى لخته ساز و جاذب

محصوالت/خدمات: پلى الکترولیت و فلوکوالنت هاى مصرفى 
 AKTAFLOCدر تصفیه آب و پساب هاى صنعتى با نام

Date of Corporation: 2011/2/27

Address: Yazd Science & Technology Park, Administration Complex, 

Daneshjoo Blv., Yazd, Iran. Phone Number: +9835-38257688

Home Page: www.akhtarshimi.ir Chairman: Fatemeh Derakhshani 

Field of Activity: Production of Coagulating Aid 

Chemicals and Absorbent Materials.

Major products/Services: AKTAFLOC Flocculants, Polyelectrolytes, Waste 

water Treatment Chemicals and Services.

تعاونىدانشبنیاناخترشیمىیزد
AKHTARSHIMI Yazd

تاریخ تأسیس/ثبت: 85/11/11 - 8555
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات

پارك علم و فناورى، مرکز رشد زیست فناورى 
تلفن: 035-38254934

www.bustanco.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمدصادق دهقانى اشکذرى

زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید فراورده طب سنتى
محصوالت/خدمات: رباسین، گلسان

Date of Corporation: 2007/1/31

Address: Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo Blv., Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-38254934  

Home Page: www.bustanco.ir

Chairman: MohammadSadegh Dehghani Ashkezari 
Field of Activity: Products of traditional medicine

Major products/Services: Rbasyn, Golestan

گیاهاندارویىبوستانیزد
GIYAHANE DAROOYI BOOSTANE Yazd



75

مـرکـزرشدزیستفناوری

تاریخ تأسیس/ثبت: 1390/9/19
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى
مرکز رشد زیست فناورى تلفن: 035-38259947
 www.presearch.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: مسعود رشیدى فرد

زمینه فعالیت/ایده محورى: مهندسى پزشکى 
 45S5محصوالت/خدمات: هیدروکسى آپاتیت نانو ساختار، شیشه زیست فعال
محلول شبیه سازى شده بدن، ساخت دستگاه ریخته گرى انجماد

Date of Corporation: 2011/12/10

Address: Yazd Science & Technology Park, Administration Complex, 

Daneshjoo Blv., Yazd, Iran. Phone Number: +9835-38259947

Home Page: www.presearch.ir Chairman: Masoud Rashidi Fard 

Field of Activity: Medical engineering

Major products/Services: Nanostructured Hydroxyapatite, 

Bioactiveglass 45S5- Simulated Body Floud(SBF),

Construction of casting solidification.

پردیسپژوهشفناورانیزد
PARDIS PAJOOHESH FANAVARAN Yazd

تاریخ تأسیس/ثبت: 1390/8/9
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى تلفن: 38237907-035 و 09132594017
پست الکترونیکى: kimiyasalamat@ystp.ac.ir  مدیرعامل: میترا دهقان 

زمینه فعالیت/ایده محورى: تحقیقات و فعالیت در زمینه آزمایشات آب و پساب، طراحى
اجراى شبکه هاى جمع آورى، توزیع و دستگاه هاى تصفیه 

محصوالت/خدمات: طراحى شبکه جمع آورى فاضالب در یکى از روستاها، نمونه بردارى 
و انجام آزمایشات میکروبى و شیمیایى کل روستاهاى استان

Date of Corporation: 2011/11/30

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran. Phone Number: +9835-38237907

E-Mail: kimiyasalamat@ystp.ac.ir Chairman: Mitra Dehghan

Field of Activity: Design , Manufacturing and Installation of 

water and Waste water purification 

Major products/Services: Wastewater collection network design village, 

Design and implementation of extended aeration wastewater...

کیمیاگرانسالمتایساتیس
KIMIAGARAN SALAMAT ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 92/6/23
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، 
پارك علم و فناورى، مرکز رشد زیست فناورى 
تلفن: 035-38248672
www.hakimbashee.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمدحسین میرشمسى
زمینه فعالیت/ایده محورى: داروهاى گیاهى و گیاهان دارویى
محصوالت/خدمات: پودر تمییزکننده دندان، سبزى شوى و...

Date of Corporation: 2003/9/14

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran.

Phone Number: +9835-38248672

Home Page: www.hakimbashee.com

Chairman: Mohammad Hossein MirShamsi

Field of Activity: Herbalandmedicinal plants

Major products/Services: Herbal tooth powder, vegetable washerand...

شمسداروپارسیان
SHAMS DAROU PARSIAN

تاریخ تأسیس/ثبت: 1392/9/26
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، 

پارك علم و فناورى، مرکز رشد زیست فناورى
تلفن:09135380210 و 09133594117 و 035-36207143 

guick.gyk@gmail.com :پست الکترونیکى
مدیر عامل: مجید محسنى

زمینه فعالیت/ایده محورى: مینى لودر چند منظوره
guick-ml-20مینى لودر ،guick-ml-9محصوالت/خدمات: مینى لودر

Date of Corporation: 2014/2/1

Address: Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo Blv., Yazd, Iran.

Phone Number: +989133594117, +989135380210, +9835-36207143

E-Mail: guick.gyk@gmail.com Chairman: Majid Mohseni 
Field of Activity: Multi-purpose skid steer loaders

Major products/Services: Skid steer loader guick-ml-9 

& Skid steer loaderguick-ml-20

گوهریکتایکویر
GOHARE YEKTAYE KAVIR

مـرکـزرشدزیستفناوری
2015
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مـرکـزرشدزیستفناوری

تاریخ تأسیس/ثبت: 94/01/23 -15410
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، 
پارك علم و فناورى، مرکز رشد زیست فناورى 
 تلفن: 09363979831
مدیر عامل: محمدعلى صادق زاده
زمینه فعالیت/ایده محورى: سیستم هاى آبیارى

محصوالت/خدمات: طراحى، ساخت، اجرا، مشاوره، نظارت 
و فروش سیستم هاى آبیارى نوین 

Date of Corporation: 2015/4/12 

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran Honar 6  Phone Number: +9839369379831

Chairman: Mohammad Ali Sadeghzadeh

Field of Activity: Irrigation Systems

Major products/Services: Design, Fabrication, 

Installation, Consultation, Monitoring and selling 

the Irrigation systems.

نوآبیارانبوستانمهر
NOABYARAN BOUSTAN MEHR

تاریخ تأسیس/ثبت: 1394 
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى
تلفن:09131592433 

وب سایت/درگاه اینترنتى: ---
مدیرعامل: مریم زارع 

زمینه فعالیت/ایده محورى: کشاورزى و طرح نویسى
محصوالت/خدمات: ---

Date of Corporation: 2015

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran

Phone Number: +989131592433

Home Page: --- 

Chairman: Maryam Zare

Field of Activity: Agriculture and proposal writing

Major products/Services: ---

آتىسازان
ATISAZAN
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تاریخ تأسیس/ثبت: 91/3/16
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، 
پارك علم و فناورى، مرکز رشد زیست فناورى 
تلفن: 09132527580  مدیر عامل: حمید ابوئى

زمینه فعالیت/ایده محورى: تجهیزات آب درمانى(هیدروتراپى) 
و ورزش هاى آبى

محصوالت/خدمات: تردمیل داخل آب، دوچرخه داخل آب، 
الپتیکال آبى، جامپینگ آبى و...

Date of Corporation: 2015/08/27 

Address: Yazd Science & Technology Park, administration 

complex daneshjoo BLV, Yazd, Iran

Phone Number: +98913-2537580

Chairman: Hamid Abouei 

Field of Activity: Hydrotherapy and aquatic sport equipments

Major products/Services: Aqua Treadmill-Aqua Bike

Moon Walker- Aqua Jump and etc.

ارمغانتجارتکویریزد
ARMAGHAN TEJARAT KAVIR YAZD

تاریخ تأسیس/ثبت: 1394/03/25 - 15525
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى تلفن: 035-38243857
مدیرعامل: على پارسائیان

زمینه فعالیت/ایده محورى: ساخت دستگاه ترمیم زخم
محصوالت/خدمات: دستگاه ترمیم زخم، ظروف یک بار مصرف پزشکى

ساخت و تعمیر دستگاه و تجهیزات پزشکى 
و بیمارستانى، مشاوره و پژوهش.

Date of Corporation: 2015/6/15

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-38243857  Chairman: Ali Parsaeian

Field of Activity: Fabrication Of Wound Healing Device

Major products/Services: Wound Healing Device, medicalDisposable 

Dishes, Fabrication & Repair Of Medical Devices & Equipment, 

Consultation and Research.

صنعتپژوهانآمیتیسیزد
SANAT PAZHOUHAN AMITIS Yazd

مـرکـزرشدزیستفناوری
2015
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مـرکـزرشدزیستفناوری

تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/11/16 - 15265
نشانى:یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى تلفن: 035-38278704-5 
padideshemi.group@gmail.com :پست الکترونیکى
مدیر عامل: رضا جدیداالسالم چشمه درگاه

زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى و ساخت کارخانجات شیمیایى و صنعتى 
محصوالت/خدمات: تولید ماده کریولیت، مشتقات آلومینیوم، تولید کودهاى میکرو 
و ماکرو میکرو و محصوالت با تکنولوژى باال که اکثرا وارداتى هستند.

Date of Corporation: 2015/2/5

Address: Yazd Science & Technology Park, administration 

complex daneshjoo BLV, Yazd, Iran  

Phone Number: +9835-38278704-5

E-Mail: padideshemi.group@gmail.com

Chairman: Reza Jadidoleslam Cheshmeh Dargah

Field of Activity: Design and construction of chemical and industrial plants

Major products/Services: Production of cryolite, Aluminum derivatives and…

پدیدهشیمىایساتیس
PADIDEH SHIMI ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 93/5/25
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى تلفن:035-38243208 
وب سایت/درگاه اینترنتى: www.pooyashimi.com  مدیرعامل: زهرا فتوحى فیروزآباد

زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید پارافین جامد بسیار پاالیش شده، ساخت سانتریفوژهاى تصفیه 
پساب هاى صنعتى و فاضالب ها، تصفیه روغن هاى مستعمل اعم از خودرو و روغن هاى صنعتى 

محصوالت/خدمات: 1. پارافین جامد بسیار پاالیش شده2. انواع روغن پایه 3. انواع روغن 
موتور 4. انواع گریس 5. پارافین مایع در گریدهاى خوراکى , دارویى و بهداشتى و...

Date of Corporation: 2014/8/16

Address: Yazd Science & Technology Park, 

administration complex  daneshjoo BLV, Yazd, Iran  

Phone Number: +9835-38243208 

Home Page: www.pooyashimi.com

Chairman: Zahra Fotouhi FirouzAbad

Field of Activity: Production of Paraffin Wax and…

Major products/Services: Paraffin Wax, Base oils and…

پویاشیمىنوآورانالماسستارهکویر
POUYASHIMI NOAVARAN ALMAS SETAREH KAVIR
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/2/14
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى
مرکز رشد زیست فناورى تلفن: 38245075-035 و 09139537547
پست الکترونیکى: e.k.khoshkboom@gmail.com مدیر عامل: محمد اکرامى
زمینه فعالیت: مقاوم سازى کشاورزى خشکبوم در برابر کم آبى و آسیب پذیرى خشک سالى

محصوالت/خدمات: 1. دستیابى به فناورى مقاوم سازى درختان بادام در برابر کم آبى و 
خشکسالى 2. دستیابى به دانش فنى تعیین الگوى کشت بهینه محصوالت زراعى و باغى در 
مناطق خشک و فرا خشک 3. دستیابى به فناورى ارزیابى آسیب پذیرى خشکسالى کشاورزى و...

Date of Corporation: 2014/5/4

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex daneshjoo 

BLV, Yazd, Iran Phone Number: +9835-38245075 & +989139537547 

E-Mail: e.k.khoshkboom@gmail.com Chairman: Mohammad Ekrami

Field of Activity: Agricultural resistant against water 

scarcity and drought vulnerability

Major products/Services: Access to retrofit technology 

almond trees against droughts and …

دانشبنیاناحیاگرانکشاورزیخشکبوم
EHYAGARAN KESHAVARZI KHOSHKBOUM

تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/04/04
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى
تلفن: 38245075-035 و 09132507158

 www.nbtf.ir:وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: بى بى فاطمه حقیرالسادات

زمینه فعالیت/ایده محورى: نانو حامل ها
محصوالت/خدمات: نانو حامل هاى لیپوزومى

Date of Corporation: 2014/jun/25 

Address: Yazd Science & Technology Park, administration 

complex daneshjoo BLV, Yazd, Iran 

Phone Number: +9835-38245075 & 09132507158

Home Page: www.nbtf.ir

Chairman: BibiFatemehHaghirosadat

Field of Activity: New nano carriers in drug delivery

Major products/Services: Liposome nano carriers

ریززیستفناورانفردانگر
RIZ-ZIST FANAVARAN FARDANEGAR(NBTF)

مـرکـزرشدزیستفناوری
2015
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مـرکـزرشدزیستفناوری

تاریخ تأسیس/ثبت: 1394/02/10
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى
مرکز رشد زیست فناورى، واحد 214 تلفن:035-38254930
www.zanascience.com :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیر عامل: مهدى کالنى
زمینه فعالیت/ایده محورى: ساخت و تهیه تجهیزات و مواد آزمایشگاهى
 DNA Extraction Kit - Hot & Cold Block - Hot & Cold Block :محصوالت/خدمات
Vibration - Gel Document - Thermocycler

Date of Corporation: 30/04/2014

Address: Yazd Science & Technology Park, administration complex 

daneshjoo BLV, Yazd, Iran Phone Number: +9835-38254930

Home Page: www.zanascience.com 

Chairman: Mahdi Kalani 

Field of Activity: Production and distribution of laboratory equipment

Major products/Services: DNA Extraction Kit, Hot & Cold Block, Hot & Cold Block 

Vibration, Gel Document, Thermocycler.

گروهنوآورانزانا
NOAVARAN ZANA GROUP

تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/09/02
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى

مرکز رشد زیست فناورى تلفن: 035-38252650 
 www.rojetechnologies.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: محمدباقر محمودى
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید کیت ها و تجهیزات مولکولى 

 ،DNA محصوالت/خدمات: کیت هاى استخراج
.intercalating ،HLA-B27 kit رنگ ،RNA کیت استخراج

Date of Corporation: 2014/11/30

Address: Yazd Science & Technology Park, administration 

complex daneshjoo BLV, Yazd, Iran Phone Number: +9835-38252650

Home Page: www.rojetechnologies.com

 Chairman: Mohammad Bagher Mahmoudi

Field of Activity: production of molecular kits and instruments

Major products/Services: DNA extraction Kits, RNA extraction kits, 

Intercalating dye, HLA-B27 kit.

گروهتولیدیژیوانزیستفناوریروژه
ZHIVAN ZIST FANAVARI ROUZHEH
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مـرکـزرشدزیستفناوری
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تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/8/21
نشانى: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات، پارك علم و فناورى
مرکز رشد زیست فناورى
تلفن:09130028828 و 09355359854 و 09136709034
مدیرعامل: محمدرضا سریزدى زاده
زمینه فعالیت/ایده محورى: سایبان مکانیزه خورشیدى

محصوالت/خدمات: طراحى و تولید انواع سایبان هاى ثابت 
و قابل حمل دستى و مکانیزه.

Date of Corporation: 2014/11/12

Address: Yazd Science & Technology Park, administration 

complex daneshjoo BLV, Yazd, Iran

Phone Number: +989130028828 & +989355359854 & +989136709034

Chairman: Mohammad Reza SarYazdi zade

Field of Activity: Mechanical(Design and Produce canopy)

Major products/Services: Design and Produce fix- portable- handworked and 

mechanized Canopy.

سایبانپرتوکویر
SAYEBAN PARTO KAVIR

تاریخ تأسیس/ثبت: 91/10/10
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، 

پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 09130026521

مدیرعامل: سیدحسین سیدالمدرسى
زمینه فعالیت/ایده محورى: مکانیک

محصوالت/خدمات: دستگاه هاى بادى گیر، 
الستیکو درآر، اسبش

Date of Corporation: 91/10/10

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +989131521853

Chairman: Seyyedhosein Seyyed Almodaresi

Field of Activity: Mechanic

Major products/Services: Caught wind 

instruments

ماشینسازانجوان
MASHINSAZAN JAVAN
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مـرکـزرشدزیستفناوری
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تاریخ تأسیس/ثبت: 90/5/5 و 409268
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 38245863-035 و 38245075-035 و 035-38264053

وب سایت/درگاه اینترنتى: 
مدیرعامل: محمد حسین طیب پور
زمینه فعالیت/ایده محورى: شیمى

محصوالت/خدمات: رزین هاى و نیل استر، خشک کن کبالت، 
کلسیم و سرب

Date of Corporation: 90/5/5, 409268

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex Daneshjoo Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +9835-38245863 & 38245075 & 38264053

Home Page:   Chairman: Mohammad Hossein Tayebpoor

Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: Polyester resins, 

Cobalt dryer, Calcium and Pb.

پترواکتانایساتیس
PETRO OCTANE ISATIS

تاریخ تأسیس/ثبت: 89/6/30 و 11698
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، 

پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 035-38254933

مدیرعامل: حمیدرضا اکرمى
زمینه فعالیت/ایده محورى: فلزى 

و رزین هاى پلیمرى
محصوالت/خدمات: نانو ذرات روى اکسید

Date of Corporation: 89/06/30, 11698

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo 

Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +9835-38254933

Chairman: Hamed Dehghanizadeh 

Field of Activity: Nano particles

Major products/Services: nanoparticles

نانوکیمیایکویریزد
NANO KIMIAYE KAVIR YAZD
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تاریخ تأسیس/ثبت: 13208
نشانى: یزد، بلواردانشجو، سه راه تعاون، 
مجتمع ادارات استان پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 035-38252651

وب سایت/درگاه اینترنتى: 
مدیرعامل: محمدعلى شایق

زمینه فعالیت/ایده محورى: صنایع غذایى 
محصوالت/خدمات: تولید محصوالت رژیمى، دیابتى، کم کالرى

Date of Corporation: 13208

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo 

Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +9835-38245863 & 38245075

Chairman: MohammadAli Shayegh 

Field of Activity: Environmental

Major products/Services:

شرکتتعاونىاکسیرالماسسبزایساتیس
EXIR ALMASE SABZE KAVIR

تاریخ تأسیس/ثبت: 1390/2/20
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، پارك علم و فناورى یزد

تلفن: 035-38245896
 payanovininceram@gmail.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: مسعود محمودیان
زمینه فعالیت/ایده محورى: مواد

محصوالت/خدمات: قطعات سرامیکى مقاوم به شوك حرارتى، 
محصوالت پنجره هاى سرامیکى مورد کاربرد در حفاظت رادار

Date of Corporation: 1390/02/20

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +9835-38245896 E-mail: payanovininceram@gmail.com

Chairman: Masood Mahmoodiyan

Field of Activity: Metallurgy

Major products/Services: high shock resistance 

refractory materials

تحقیقاتىوتولیدیپایانوینسرام
PAYA NOVINE CERAME
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تاریخ تأسیس/ثبت: 91/8/4 
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 035-38245075

 www.abtinros.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: محمد یاسر انتظارى
زمینه فعالیت/ایده محورى: تولید و تجارى سازى کپسول هاى آبیارى زیرسطحى سفالى فرارو

محصوالت/خدمات: آبیارى زیرسطحى، تولید فاك بستر، تولید کود ارگانیک غنى شده 
و خدمات فنى مهندسى

Date of Corporation: 91/08/04

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +9835-38245075  Home Page: www.abtinros.ir

Chairman: Mohammad Yasser Entezari

Field of Activity: Agriculture

Major products/Services: Subsurface irrigation, Enriched 

organic fertilizer and Engineering Services.

شرکتتعاونىدانشبنیانآبتینیزد
AABTINE YAZD

تاریخ تأسیس/ثبت: 89/8/8
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، پارك علم و فناورى یزد، 

کارگاه مکانیک  تلفن: 09133589609
مدیرعامل: حیدرعلى فالح تفتى 

زمینه فعالیت/ایده محورى: ساخت ماشین آالت 
صنایع کاشى و سرامیک

محصوالت/خدمات: درایه آزمایشگاهى (خشک کن)، 
ساخت مبل آزمایشگاهى، دست گیر اندماتیک

Date of Corporation: 89/08/08

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Administration Complex, Daneshjoo Boulevard, Yazd, Iran.

Tel: +989133589609

Chairman: Heidarali Falah Tafti

Field of Activity: Mechanic

Major products/Services: Dryer, Construction 

of laboratory furniture, 

کیمیاکاراصنعتهونامایساتیس
KIMIA KARA ISATIS
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تاریخ تأسیس/ثبت: 90/7/13
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان
پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 035-38242956

  www.nanokimia.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: معصومه طباطبائى
زمینه فعالیت/ایده محورى: نانو
محصوالت/خدمات: نانو ذرات اکسیدهاى فلزى

Date of Corporation: 90/7/13

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, 

Province Offices, Daneshjoo Boulevard, Yazd Iran

Tel: +9835-38242956

Home Page: www.nanokimia.ir 

Chairman: Massome Tabbatabaei 
Field of Activity: Nano

Major products/Services: Metal oxide nanoparticles

نوآوراننانوکیمیاپژوه
NOAVARAN NANO KIMIA PAJOO

تاریخ تأسیس/ثبت: 85/2/9
نشانى: یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات استان، پارك علم و فناورى یزد

تلفن: 38241601-035 و 035-38263604
 www.dornadaroo.com :وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: اردالن تقدیرى
زمینه فعالیت/ایده محورى: شیمى، ساخت استریل کننده ها و ضدعفونى کننده هاى وسیع الطیف

محصوالت/خدمات: استریل کننده بیمارستان، ضدعفونى کننده 
صنایع غذایى، ضدعفونى کننده بهداشت عمومى

 Date of Corporation: 85/02/09

Address: No. , Yazd Science & Technology Park, Administration Complex, 

Daneshjoo Boulevard, Yazd, Iran.  Tel: +9835-38241601 & 38263604

Home Page: www.dornadaroo.com 

Chairman: Ardalan Taghdiri   Field of Activity: Chemistry

Major products/Services: cold sterility, high level disinfectants, 

intermediate disinfectants for medical, density, 

food industries and public health

درنادارویه
DORNA DAROOYE



بخشهشتم
مرکزرشدفناوریهاینرم



خرداددالیزدآتیهگستربهبودایساتیس

تاریخ تأسیس/ثبت: 1393/7/14 - 15054 
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش
مرکز رشد فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد

تلفن: 035-37260903 
www.behisatis.ir :وب سایت/درگاه اینترنتى
مدیرعامل: سید مجید مرتضوى مهریزى
زمینه فعالیت/ایده محورى: مهندسى صنایع
محصوالت/خدمات: مشاوره اى- آموزشى

تاریخ تأسیس/ثبت:1388/11/20
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد 
www.dalle.ir :تلفن: 37245869-035  وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: سید امیرحسین موسوى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: تکنولوژى ساختمان 

خدمات: 1. طراحى معمارى و ایده پردازى 2. ساخت سازه هاى نو 
3. اجراى عملیات نهایى جهت تکمیل ساختمان

Date of Corporation: 2014/10/6

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv. 

Phone Number: +9835-37260903

Home Page: www.behisatis.ir

Chairman: Seyyed Majid Mortazavi

Field of Activity: IE

Major product/services: Counseling- Educational.

Date of Corporation: 2010/2/9

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv. 

Phone Number: +9835-37245869

Home Page: www.dalle.ir Chairman: SeyyedAmirhossein Mousavi

Field of Activity: building technology

Major products/servies: - Innovative Architecture Design 2- Modern 

Structures 3- Finishing Construction Operations.

ATIEHGOSTAR BEHBOUD ISATISKHORDAD-DAL YAZD
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مرکـزرشدفناوریهاینرم
زمینمرجعرایمندتعاونىدانشبنیانرویانپژوهانکویر

تاریخ تاسیس/ثبت: 1390/12/22 - 13302
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد

تلفن:035-37265866 
مدیرعامل: حمید بابایى میبدى
زمینه فعالیت/ایده محورى: مدیریت و برنامه ریزى استراتژیک با رویکرد آینده نگارى

محصوالت/خدمات: گزارش هاى تخصصى و کاربردى، 
مشاوره، پژوهش و خدمات مهندسى

Date of Corporation: 2012/3/12

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +9835-37265866

Chairman: Hamidbabaeimeybodi

Field of Activity: management and strategic planning by 

foresight approach

Major products/Services: technical and practical report consultation, 

research and engineering services.

ROYAN PAZHOUHAN KAVIR

تاریخ تاسیس/ثبت: 92/07/09
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد  تلفن: 035-37269390
zm.raymand.@gmail.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: على محمد ربانى  زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى و پیاده سازى 
  RS و GIS سیستم هاى ارائه خدمات شهرى مبتنى بر سیستم اطالعات مکانى

محصوالت/خدمات: انجام مطالعات، برنامه ریزى شهرى و منطقه اى، بکارگیرى 
سیستم اطالعات جغرافیایى در زمینه هاى مختلف، انجام پروژه هاى GIS و...

Date of Corporation: 2013/10/1

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv. 

Phone Number: +9835-37269390 E-Mail: zm.raymand@gmail.com  

Chairman: Ali Mohammad. Rabani

Field of Activity: Design and implementation of municipal services based on 

Geographic Information System (GIS & RS)

Major products/servies: Research, Urban and regional planning, Application 

of GIS in various fields, GIS projectsand etc

ZAMIN MARJA RAYMAND
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مرکـزرشدفناوریهاینرم
پژوهانتدبیرکویریزدآمایشباغشهریزد

تاریخ تأسیس: 1391/12/15
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد
www.gardencity.ir :تلفن: 03537258127 وب سایت/درگاه اینترنتى

مدیرعامل: مرجان منتظرى 
(City Development Strategy- CDS) زمینه فعالیت/ایده محورى: توسعه استراتژى شهرى

محصوالت/خدمات: مهندسین مشاور آمایش باغشهر یزد در سال 1391 با حضور جمعى از 
جوانان متخصص و با تجربه در زمینه هاى برنامه ریزى شهرى، منطقه اى و نرم افزار و...

تاریخ تأسیس: 1390/12/14
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن: 37258089 و 09131522412
a.tadbir@yahoo.com :پست الکترونیکى www.ptadbir.com :وب سایت

مدیرعامل: امین پاکروان زمینه فعالیت: خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش
محصوالت/خدمات: مشاوره کسب و کارهاى کوچک و متوسط، مشاوره شغلى تخصصى، 

مشاوره مدیریت و مهندسى صنایع، انجام اولویت هاى پژوهشى(در حوزه مدیریت و مهندسى 
صنایع)، تامین منابع انسانى، برگزارى سمینارها، همایش ها و...

Date of Corporation: 2013/03/05

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +9835-37258127 Home Page:www.Gardencity.ir

Chairman: MarjanMontazeri 

Field of Activity: City Development Strategy - CDS

Major products/Services: AmayeshBaghshahr Yazd Consulting 

Engineeringhave been established in 1391 with the participation of young 

professionals with experience in the fields of urban and regional planning.

Data Of Corporation: 2012/3/4

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.  

Phone Number: +9835-37258089 & +989131522412

Website: www.ptadbir.com   Chairman: Amin Pakravan

Field of Activity: Services Consultation, training, Research

Major products/Services: Services for small and medium businesses, special-

ized career counseling, management consulting and engineering, carried out 

research priorities, human resources, seminars, conferences and...

AMAYESH BAGH SHAHR YAZDPAZHOUHAN TADBIR KAVIR YAZD
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مرکـزرشدفناوریهاینرم
رایانهاندیشستارهپارسیانخردورزانتوسعهایساتیس

تاریخ تاسیس/ثبت: 94/01/29
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد
تلفن: 035-37281067
 kheradvarzan.ti@gmail.com :پست الکترونیکى
مدیرعامل: مینو مومنى 
زمینه فعالیت/ایده محورى: توسعه نو آورى کسب وکار 
محصوالت/خدمات: پکیج راهنماى کسب وکار خردورزان 

Date of Corporation: 2015/4/8 

Address: Yazd science & technology park, 

Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +9835-37281067

E-Mail: kheradvarzan.ti@gmail.com

Chairman: Minoo. Momeny 

Field of Activity: Devcloping Innovation In Buissiness

Major products/servies: kheradvarzan Buissiness guidebook.

KHERADVARZAN TOSE’E ISATIS

تاریخ تاسیس/ثبت: 93/2/3
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن: 37280355-035 و 09132749986
setarhparsiyan@gmail.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: جواد محتاج على
زمینه فعالیت/ایده محورى: ارائه آموزش، خدمات و تولید
محصوالت/خدمات: تولید و پشتیبانى بردهاى هوشمند 

در استان یزد، تولید محتوا الکتریکى

Date of Corporation: 2014/4/23 

Address: Yazd science & technology park, 

Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +989132749986 & +9835-37280355

E-Mail: setarhparsiyan@gmail.com

Chairman: javad mohtajali

Field of Activity: Production- Education- Services

Major products/services: Smart boards- Electronic Content.

RAYANEH ANDISH SETAREH PARSIAN
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شیوارتوسعهمشاورانصنعتسبزیزدگروهمشاورهکاراکویرایساتیس

تاریخ تاسیس/ثبت: 1394/04/25
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد
تلفن:035-37280321
  مدیرعامل: سید محسن موسوى
زمینه فعالیت/ایده محورى: تدین طرح تجارى با استفاده از الگوهاى کارآفرینى

محصوالت/خدمات: ارائه خدمات مشاوره کارآفرینى و مطالعات 
امکان سنجى(بازار، فنى و اقتصادى)

تاریخ تاسیس/ثبت: 1393/04/30
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن:035-37269226  
وب سایت: www.shivar-co.ir مدیرعامل: مهدى دلیرى مقدم 

زمینه فعالیت/ایده محورى: توانمندسازى منابع انسانىHSE، پیاده سازى مدیریت سبز
محصوالت/خدمات: ارزیابى سازمان ها در حوزه منابع انسانى، ارزیابى صنایع 

در حوزه مدیریت سبز، طراحى و اجراى تصفیه فاضالب صنعتى و خانگى، 
آموزش منابع انسانى، آموزش ایمنى و...

Date of Corporation: 2014/07/16

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +9835-37280321-22  

Chairman: Seyyed Mohsen Mousavi

Field of Activity: Business Palan Codification WithEnterpreneurship Methods

Major products/Services: ConsaltingEnterpreneuship& Feasibility study 

Servicrs(Market,Technical, Econamic).

Date of Corporation: 2014/7/22

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +9835-37269226  Website: www.shivar-co.ir

Chairman: Mahdi Daliri Moghadam 

Field of Activity: Empowement Of Human Resources – Hse- Green Managemant 

Major products/Services: Assessment Of Human Resource And Green Man-

agemant, Industrial Waste Water Treatment – Education Of Human Resource...

KARA KAVIRISATIS CONSULTING GROUPSHIVAR TOSE’E MOSHAVERAN SANAT SABZ

مرکـزرشدفناوریهاینرم
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مرکـزرشدفناوریهاینرم
کانونآگهىوتبلیغاتدایرهقرمزگروهمعمارانصفههنرایرانیان

تاریخ تاسیس/ثبت:92/02/14
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد
تلفن:37269590-035 و 09138604239
وب سایت/درگاه اینترنتى:www.soffeCo.com   مدیرعامل: سید جعفر امیریان
زمینه فعالیت/ایده محورى: طراحى و تولید عناصر و جزئیات معمارى ایرانى- اسالمى
محصوالت/خدمات: طراحى معمارى، شهرسازى، مرمت
طراحى و تولید پنل هاى مشبک(گچى، بتنى، چوبى) و مبلمان شهرى

Date of Corporation:2013/05/04

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +989138604239 & +9835-37269590

Homepage: www.soffeco.com Chairman: S.J.Amirian 

Field of Activity: Design & Productionof Iranian & Islamic architecturalDetails

Major products/servies: Architecture, urban & restoration

Designandproduction ofmeshpanels(Gypsum- concrete-wood) 

andstreet furniture.

MEMARAN SOFE HONAR IRANIAN GROUP

تاریخ تاسیس/ثبت: 1393/03/11
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن: 09139527604 و 09120761870
وب سایت: www.rcdesign.ir  مدیرعامل: مجید عظیمى نیا

زمینه فعالیت/ایده محورى: خدمات تبلیغاتى/تولید نرم افزار تلفن همراه جلوه هاى ویژه سینمایى 
و ساخت تجهیزات سینمایى و استودیوى کروماکى

محصوالت/خدمات: امورگرافیک، ساخت فیلم و تیزر، عکاسى صنعتى و تبلیغاتى، طراحى سایت، 
امور روابط عمومى، طراحى و اجراى دکوراسیون داخلى و غرفه نمایشگاهى

Date of Corporation: 2014/06/1

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +989139527604 & +989120761870  

Home Page: www.rcdesign.ir Chairman: MajidAziminia

Field of Activity: Advertising/mobile software and cinematic 

special effects in cinema and studio equipment manufacturing chromakey

Major products/servies: Graphic Design , Film and Trailer, 

Mobile Software...

RED CIRCLE GROUP ADVERTISING
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مرکـزرشدفناوریهاینرم
چیستاپژوهشایساتیس

تاریخ ثبت: 1392/12/24
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن: 37258127-035 و 09133591576
chistapico@gmail.com :پست الکترونیک

مدیرعامل: على صدیقى زمینه فعالیت: علوم انسانى، مدیریت و مهندسى صنایع
محصوالت/خدمات: 1. انجام مطالعات پژوهشى در حوزه علوم انسانى 2. پژوهش و خدمات 

فنى، مهندسى در حوزه مدیریت و مهندسى صنایع 3. مطالعات آینده پژوهى در حوزه توسعه 
با تمرکز بر ارزیابى پیامدهاى طرح ها و سیاست هاى توسعه اى

Date of Corporation: 2014/3/15

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +9835-37258127 & +989133591576

Email: chistapico@gmail.com Chairman: Ali Seddighi

Field of Activity: Social Science, Management & Industrial Engineering

Major products/servies:  Research Studies in the field of 

Humanities, Research Studies & Technical services in the field of Management 

& Industrial Engineering, Future Studies in the field of Development...

CHISTA PAZHOUHESH ISATIS
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رویشماندگارایساتیس

تاریخ تاسیس/ثبت: اردیبهشت 1394 - 15427
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد  تلفن: 09132747347
www.rooyeshmandegar.mihanblog.com :وب سایت
مدیرعامل: زهره چمنى
زمینه فعالیت/ایده محورى: مشاوره کارآفرینى بانوان با محوریت توسعه مشاغل خانگى

محصوالت و خدمات: خدمات مشاوره مدیریتى در زمینه 
کسب و کار و برنامه ریزى استراتژیک

Date of Corporation: 2015

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.

Phone Number: +989132747347 

Hame page: www.rooyeshmandegar.mihanblog.com Chairman: Zohreh Chamani 

Field of Activity: Consultation for women entrepreneurship With a focus on 

the development of domestic businesses

Major products/services: Consulting servicesinthe field of businessmanage-

mentandstrategic planning.

ROOYESH-E-MANDEGAR-E-ESATIS
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مرکـزرشدفناوریهاینرم
کیانحسابپارسایساتیسمطالعاتوطراحىمرمتومعماریشارستانکهنیزد

تاریخ تاسیس/ثبت: 93/2/25
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 
فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن: 035-37262950
مدیرعامل: محمد مهدى کریم نژاد
زمینه فعالیت/ایده محورى: مستند نگارى و ثبت بافت تاریخى یزد 
با رویکرد حفاظت پیشگیرانه

محصوالت/خدمات: ارائه خدمات مطالعه و پژوهش در راستاى طراحى، مشاوره، اجرا در 
زمینه معمارى و مرمت و احیاى بناها و بافت تاریخى

Date of Corporation: 2014/5/15

Address: Yazd science & technology park, Parvaresh St., Paknezhad Blv.  

Phone Number: +9835-37262950 & +989131561479 

Chairman: Mohammad Mehdi Karimnejad

Field of Activity: Documentary writing and recording the historic fabric of 

Yazd with proactive conservation approach

Major products/servies: Research services to design, consulting, implementation, 

architecture and restoration and rehabilitation of buildings and historical fabric.

MOTALEAT & TARAHI MARAMMATO MEMARI

تاریخ تاسیس/ثبت: 93/12/23
نشانى: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، کوچه پرورش، مرکز رشد 

فناورى هاى نرم پارك علم و فناورى یزد تلفن: 09133590172
mohsenhakimy@yahoo.com :پست الکترونیکى

مدیرعامل: محسن حکیمى
زمینه فعالیت/ایده محورى: محاسبه دارایى نامشهود (دانش فنى و...) 

محاسبه قیمت تمام شده
محصوالت/خدمات: ارائه خدمات مالى، حسابرسى

Date of Corporation: 2015/3/14

Address: Yazd science & technology park, 

Parvaresh St., Paknezhad Blv. 

Phone Number: +989133590172

E-Mail: mohsenhakimy@yahoo.com

Chairman: Mohsen Hakimi

Field of Activity: Calculation of ingangement assets

Major products/servies: Financials serices

KIAN HESAB PARS ISATIS

20
15

 
Y

A
ZD

 S
C

IE
N

C
E 

&
 T

EC
H

N
O

LO
G

Y
 P

A
R

K
 D

IR
EC

TO
R

Y



 COMPANIES

Technology Center Of Eqbal 
Apafan(KBC), 13
Armangostare Yazd, 14
Absare Kavir, 14
Ayande Pazhouheshi 
SamanYaran, 15
Ostoure Pardaz, 15
Eghtedar Sanat Isatis, 16
Andishe Novin Yazd, 16
Ide Gostar Sanat, 17
Pishgaman Bargh Misagh 
Kavir, 17
Pardiseh Amari, 18
Pars Control Kavir, 18
Behinesazane Narmafzare 
Behsan Isatis, 19
Parsan Electronic Pishro, 19
Parsian Isatis, 20
Pardis Fanavare Isatis, 20
Pooyeshdade Novin, 21
Pooyan System Yazd, 21
Derayatvarzan Novin Kavir 
Yazd, 22
Derakhshan Sanat Isatis, 22
Dourkavi Ofogh, 23
Roshd Afarinane Sanat 
& Madan, 23
Romak, 24
Roshangaran Raah Fardaye 
Kavir, 24
Jeofizici Abjooyan, 25

Saman Avarane Tose’e Yazd, 25
Sepehr Afzar Iranian, 26
Safat Energy Yazd, 26
Baft Gostar Yazd, 27
Fara Sanjesh Isatis, 27
Pishgaman Fanavari Etela’ate 
Isatis, 28
Lamp Kam-Masraf Behnour 
Yazd, 28
Koulak Gostar Yazd, 29
Kavir TY Arshad, 29
Kimia Afzar, 30
Setare Sanat Pardazan, 30
Matris Tose’e Pars, 31
Mahya Pardaz, 31
Mohit Pardaze Yazd, 32
Elm & Sanate Yazd, 32
Falat Qare, 33
Noavaran Shimi Yazd, 33
Noor Afshan Shams, 34
Niroo Pars, 34
Moshaverine Keyfiat Pardaz, 35
Farab Rayane Yazd, 35
Teyfe Zamin, 36
Taavoni Daneshbonyane 
Pishgaman Tose Danesh 
Isatis, 36
Tadbir & Tosee Farda, 37
Negin Gostaran Mohaseb, 38
Hamkaran Sanat Shams, 38
Kavoosh Rayan Yazd, 39
Sobhan Electronic Yazd 

(Noyan Software Solution), 39
Payam Avarane Andishehaye No 
Modiriat, 40
Mohandesin Moshaver Zamin 
Azmay Kavir, 40
Azaran Sanat Isatis, 41
Atiye Pardaze Behgostar, 41
Tose’e Energy Nirogahiye 
Delta, 42
Honarhaye Novin Kamane 
Kavir, 42
Chahar Eyvane Tadbir, 43
Ariya Sepand Mehriz, 43
Shimisaze Dana Kaviran, 44
Anisa Engineering Group, 44
Mohandesin Moshaver 
Tamadone Karizi, 45
Tadbiro Tose’e Parniyan, 45
Farasadr, 46
Behbood Hesabe Isatis, 46
Bespar Kavan, 47
Pishgaman Rasane & Agahi 
Zobdeh, 47
Vista Electronic, 48
Amar Va Tosee Mahan, 49
Eghtesade Daneshbonyan, 49
Elm Andishane Omrane Kavir, 50
Giti Gostare Pooyandegane 
Kavir, 50
Technology Center Of 
Abarkouh
Noandishane Abarkooh, 52

Oloumo Fonoun Pars, 52

Technology Center Of Bafq 
Tooba Sabze Bafgh, 57
Persian Mehr Bafgh, 57

Technology Center Of Mehriz 
Web Gostare Mehriz, 59
Isatis Science & Geospatial 
Information Study, 59

Technology Center Of Meybod 
Zist Fanavare Pooyaye Kavir, 61

Technology Center Of ICT 
Radvin Sanat Engineering 
Services, 63
Sana Smart Solutions, 63
Iliya Isatis Yazd, 64
Ariyaa Pad Electoronic Rayane 
Yazd, 64
Pya Electoronic Donyayenovin, 
65
Ebtekar Afarinan S.H.K Yazd, 65
Tejarat Pooya Sorena, 66
Chocolate Land, 66
Farokh Mehr, 67
Cobra System, 67
Mohandesi Fahhime Yazd, 68
Asre Tose’e, 68
Pishtazan Setare Isatis, 69
parto Electronic Pishgam Kavir, 69

Fanavaran Sanat Robatik, 70
Savand Business Solutions, 70
Tose Fanavari Etelaat 
Farzanegan Kavir, 71

Technology Center Of BT 
Sepehr Shimi Isatis, 73
Bistoone Kavir Yazd, 73
Akhtar Shimi Yazd, 74
Giyahan Darooyi Boostan Yazd, 
74
Pardis Pajoohesh Fanavarane 
Yazd, 75
Kimia Salaamat Isatis, 75
Shams Daruye Pars, 76
Gohare Yektaye Kavir, 76
Noabyaran Boustane Mehr, 77
Atisazan, 77
Bonyan Armaghan Tejarat Kavir 
Yazd, 78
Sanat Pazhouhan Amitis Yazd, 78
Padideh Shimi Isatis, 79
Pouyashimi Noavarane Almase 
Setare Kavir, 79
Ehyagarane Keshavarzie 
Khoshkboum, 80
(NBTF)Riz-Zist Fanavarane 
Fardanegar, 80
Noavaran Zana Group, 81
Zhivan Zist Fanavari Rouzhe, 81
Sayeban Parto Kavir, 82
Mashinsazan Javan, 82

Petro Octane Isatis, 83
Nano Kimiaye Kavir Yazd, 83
Exir Almase Sabze Kavir, 84
Paya Novine Cerame, 84
Aabtine Yazd, 85
Kimia Kara Isatis, 85
Noavaran Nano Kimia Pajoo, 86
Dorna Darooye, 86

Technology Center Of 
Humanities 
Atiehgostar Behboud Isatis, 84
Khordad-Dal Yazd, 84
Royan Pazhouhan Kavir, 85
Zamin Marja Raymand, 85
Amayesh Bagh Shahre Yazd, 86
Pazhouhan Tadbir Kavir Yazd, 86
Khordvarzane Tosee Isatis, 87
Rayaneh- Andish Setare Parsian, 87
Kara Kavir Isatis Consulting Group, 88
Shivar Tose’e Moshaveran Sanat 
Sabz, 88
Memaran Sofe Honar Iranian 
Group, 89
Red Circle Group Advertising, 89
Royeshe Mandegare Isatis, 90 
Chista Pazhouhesh Isatis, 90
Motaleat & Tarahi Maramato 
Memari, 91
Kian Hesab Pars, 91







Yazd city, at the center of Iran, benefiting 
from advantages and unique potentials, 
has played a significant role in the history 
of Persian civilization. The cultural & histori-
cal records, high rate of literacy, strong hu-
man resource potentials, high volume of 
academic and research activities, tourism 
attractions, active mines and industries as 
the greatest economic section of the prov-
ince, being located at the connective road 
between north and south as well as east 
and west cross-section and climate diversi-
ty are among Yazd main advantages.

 Yazd Science & Technology Park
Understanding the importance of research, 
innovation, and technology to meet the 
province developing goals led to the estab-
lishment of a science park in the region. In 
this regard, the project has been seriously 
taken into account by the top managers 
of the province. The Higher Education De-
velopment Council approved establishing 
Yazd Science and Technology Park in 2001 
in the specified fields such as Information 
Technology, Biotechnology, Textile and 

New Energy. Promoting regional, scientific 
and economic development through the 
creation and support of knowledge- based 
enterprises, and completing the idea to 
product chain are some of its goals. Ap-
pealing environment, exceptional, conve-
nient location of Eqbal techno center and 
features of the city are our strong points to 
attract specialists , graduate students and 
SMEs. Yazd Science and Technology Park 
with 10 incubators in the cities of Yazd, 
Abarkouh, Ardakan, Taft, khataml, Bafgh, 
Meybod and Mehriz supports more than 
250 knowledge based companies. These 
centers, in order to attract novices and en-
trepreneurial forces, are active in a space 
buildings of over 20000 square meters, 
focusing on IT, BT, textiles and biotechnol-
ogy .Meanwhilethey provide services such 
as Residential Services, financial services, 
Networking and Marketing, Informative, 
Training, and lab facilities.

 Yazd Science and Technology Zone
Yazd Science and Technology Zone as a 
pioneer science zone(corridor) in Iran is 

a combination of science parks , univer-
sities, industries, infrastructures like air-
port and central train station in 25,000 
hectares of land is spread in the belt of 
Yazd، Kerman. As provisioned in its plan 
this zone is a benchmark for making the 
city as techno polis. The feasibility study 
is approved by ATF Council. 

 Knowledge and industry coordina-
tion center of Ceramic and glaze
Knowledge and industry coordina-
tion center of Ceramic and glaze was 
launched in 2009 in order to observe 
and solve the problems of ceramic and 
tile industry of Iran. The most important 
goal of this center is to bring together 
universities, research centers, govern-
ment agencies, and ceramics center to 
promote the industry in Iran and pave 
the way for export. 

 National Festival of Best Idea
The top nine consecutive national festi-
vals of best ideas have been conducted 
in Yazd Science and Technology Park 

and the tenth year of the festival will be 
held in research week. Yearly the exhibi-
tion of this festival is held aimed at creat-
ing incentives for innovation issues and 
encouraging creative approaches.

 Innovation Center
In the world of technology minute ideas 
possibly lead to giant steps. For this 
reason supporting the creation of new 
ideas and conversion to marketable 
products is the greatest duty of park. 
Based on this mission, YSTP by the help 
of network of research centers of prov-
ince, give supporting services like scien-
tific, technological, lab and equipment to 
those who have such ideas.

 Memberships
YSTP is a full member of IASP, ASPA and 
STPIA. Address: Eqbal Technocenter, 
Motahari St., Yazd, Iran. 
Post code: 8917697998
Phone Number: +9835-37256129
Fax: +9835-37256128
Web-Site: www.ystp.ac.ir
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