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  رده  همپویش  ایده محوري  مدیرعامل/ نماینده   نام واحد  ریف
کد 
  استقرار

  IT  پرینترهاي سه بعدي -  آموزش مجازي  سید جواد نیکوکار  شرکت سی زان پردازش کویر .1
خدمات 
  فناوري

150  

  157    هنر  ولید و عرضه ي فرش و تابلو فرشت  مریم بقائی  آموزشگاه بقاء هنر .2

یمن سازي صنایع کاشان، شامل ارائه ي راه حل ها و سیستم هاي ایمنی و بازرسی هاي ا  میثم بابایی نصرآبادي  سومشرکت  ایمن محیط هزاره  .3
  تخصصی از تجهیزات و اندازه گیري هاي مرتبط و آموزش -فنی 

-زیست
 شیمی

خدمات 
  فناوري

160  

دکتر حسینعلی رفیعی   فهیبا زیست فناورهسته ي  .4
  پور

زیست   PLGA) پلی گالیکولیک اسید/ ذیر پلی الکتیکسنتز پلیمر زیست تخریب پ
  يفناور

  183  

امنیت   من سازي شبکه هاي داخلی و خارجی سازمان ها و ارگان هاي دولتی و خصوصی  یاسر رهی  شرکت ایمن گستر چشم الماس .5
  شبکه

  184  

  IT    185  نرم افزاري و سخت افزاري( مددجو  طراحی و تولید ابزارك هاي دستیار افراد  علی اسالمی بیدگلی  هسته ي صفر و یک سیستم .6

  حسین, شهبازي علوي  کیمیاگستران پدیده کاشان شرکت .7
 

 soluble ) تولید رنگ هاي سرامیکی خاص و ادیتیوهاي آن موسوم به سولوبل سالت
salt )   

  209    شیمی

  189    کانیکم  ساخت دستگاه سنجش دبی آب هاي روان  نیک سرشت محمد  شهاب نوین افالکیان شرکت .8
  190      طراحی و تولید عروسک محلی  حسن محمد زاده یزدلی  گیتی الکترونیک مبتکر ایرانیان شرکت .9

سید محمد باقر دکتر  فن دقیق کوثر  شرکت .10
  قرشی

-هاي سلول  تولید و بهبود سازي تجهیزات آزمایشگاه هاي تحقیقاتی به ویژه آزمایشگاه

  هاي خورشیدي نانو ساختار
    191  

11. 
پژوهشی فیزیک -باشگاه علمی ته يهس

  آریان پژوه
  192      تولید محصوالت و ارائه ي خدمات آموزش خالق علوم  محمد علیزاده
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  193      آموزش تیم هاي نرم افزاري و استفاده از ایشان در توسعه ي چابک نرم افزار  دالوري مرقی محسن  گروه نرم افزاري دات هسته ي .12
  SMS      200کنترل وسائل از راه دور توسط ریموت کنترل،   مصطفی اکبرزرده  برتر الکترونیک کاشان  شرکت .13
  194      استفاده از ماسه بادي در تولید مصالح ساختمانی نوین  حسین نوري  هسته ي ریگ سبز کویر .14
  195      تولید کیت میکروي تعیین خواص آنتی اکسیدانی  مریم اخباري  محصوالت طبیعی هماهسته ي  .15
 196      تولید مواد نانو مربوط به بهبود خواص در صنایع ساختمانی و شهري  ایرانخواه... عبد ا  )نفگا( هسته ي نانو فناور گستر ایران  .16

 198      تولید مواد نانو مربوط به بهبود خواص در صنایع ساختمانی و شهري  دکتر مجید ناظري  هسته ي فن اوران فیزیک نور .17

 199      ارائه راهکارهاي حقوقی جدید در مسائل داخلی و بین المللی  دکتر قاسم شفیعی  تر دانشگاه کاشانهسته ي دادگس .18

سید حمیدرضا هاشمی   هسته ي ایران تردي ماشین .19
  نژاد

 203      رومیزي با طراحی جدید CNC ولید دستگاه هايت

 204      ساخت بازیهاي موبایل  محمد معین حنطه  هسته ي اسپاد .20

  206      طراحی و ساخت تجهیزات و وسائل الکترونیکی آزمایشگاهی  یوسف گیالسی  کنو آفتابتهسته ي  .21
  207      ولید ماده ي پلی یورتان از مواد خام با خواص متفاوتت  محمد رضا, تسلیمی  زاگرسهسته ي  .22

  معدن پژوهان برترهسته ي  .23
 

, جوادي نوش آبادي
   اعلیرض

  208      تخصصی معدنمشاوره ي 

24.            
25.            
26.            

      
 


