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وحید چیت ساز
محسن دادار 
مژگان طالکوب

تفاهم نامه تأسیس  مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، فیمابین 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان" و "شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان" در اردیبهشت  ماه 1393 منعقد شد. از ابتدای فعالیت این مرکز تاکنون تعداد 79 واحد 
فناور شامل35 هسته فناور و 42 شرکت فناور پذیرش شده اند که 5 شرکت رشد یافته مستقر 
شده اند. همچنین 30 هسته فناور از دوره رشد مقدماتی خروج موفق داشته و به دوره رشد منتقل 
شده اند و12 شرکت فناور از مرکز رشد خروج موفق داشته اند که از این تعداد، 3 شرکت، موفق به 

ورود و استقرار در دوره پارک شده اند.

رشد: معرفیوتاریخچهمرکز

رشد امکاناتمرکز
از ابتــدای شــروع بــه کار مرکــز رشــد، از حداکثــر ظرفیــت مرکــز 
و  رشــد  جهــت  الزم  هــای  ســاخت  زیــر  تقویــت  بــرای  تحقیقــات 
ــر  ارتقــای ایــن مرکــز اســتفاده شــده اســت.  فضاهــای اداری و دفات
واحدهــای مرکــز رشــد، در ابتــدا شــامل تعــدادی فضــای پارتیشــن 

و  اصلــی  از دو ســاختمان  زیــادی  ادامــه، بخش هــای  در  کــه  بــود 
فنــاور  واحدهــای  اختیــار  در  اصفهــان  تحقیقــات  مرکــز  مســتقل 
شــامل:  فضاهــا  ایــن  گرفــت.  قــرار  بنیــان  دانــش  شــرکت های  و 
، 120 متــر  1000 متــر مربــع دفاتــر کار شــرکتها و هســته هــای فنــاور
عمومــی  فضــای  مربــع  متــر   1100 رشــد،  مرکــز  ســتاد  دفاتــر  مربــع 

رشد معرفیمرکز
واحدهایفناور

کشاورزیومنابع
طبیعیاصفهان
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 ، آبدارخانــه، انبــار ، نمازخانــه،  آمفــی تاتــر شــامل ســالن جلســات، 
کریدورهــا و غیــره، 235 متــر مربــع آزمایشــگاه عمومــی و تخصصــی، 
1780 متــر مربــع کارگاه تولیــدی دائــر و در حــال تکمیــل، 230 متــر 
ــت.  ــدی اس ــه تولی ــع گلخان ــر مرب ــی و4400 مت ــه پژوهش ــع گلخان مرب
همچنیــن اراضــی کشــاورزی در اختیــار مرکــز رشــد شــامل 6660 متــر 
ــع  ــر مرب ــون، 15000 مت ــار و زیت ــی، ان ــان داروی ــیون گیاه ــع کلکس مرب
ــدود 14000  ــی و ح ــتان تحقیقات ــع زنبورس ــر مرب ــی، 500 مت ــن زراع زمی
، جــاده، پیــاده رو، پارکینــگ و غیــره اســت. متــر مربــع فضــای ســبز

معرفــیاجمالــیشــرکتهــا،دســتاوردهاوحــوزه 
آنهــا فعالیــت

، 29 واحــد فنــاور در قالــب 5 شــرکت رشــد یافتــه،  در حــال حاضــر
خدماتــی  شــرکت  یــک  و  فنــاور  هســته   2 نوپــا،  فنــاور  شــرکت   21
علمــی  معاونــت  از  شــرکت   4 هســتندکه  مســتقر  مرکــز  ایــن  در 
ایــن  دارنــد.  بنیــان  دانــش  تاییدیــه  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
زمینه هــای  در  بنیــان،  دانــش  شــرکت های  و  فنــاور  واحدهــای 
مختلــف شــامل گیاهــان دارویــی، زراعــی ـ باغــی، خــاک و آب، صنایــع 
فعالیــت  دامپزشــکی  و  آبزیــان  و  شــیالت   ، طیــور و  دام  غذایــی، 
می کننــد و از مهمتریــن ایــده  محــوری، فناوری هــا و دســتاوردهای 
گیاهــی دام،  داروهــا و مکمل هــای  انــواع  تولیــد  بــه  آنهــا می تــوان 
آبزیــان و حیوانــات خانگــی، تولیــد کودهــای بیولوژیــک و  طیــور و 
زیســتی، ورمــی کمپوســت، بســترهای کشــت و بهبــود دهنده هــای 
خــاک، تولیــد بــذور ســبزی و صیفــی بــه روش هیبریــد، تولیــد مکمــل 
غ غنــی شــده بــا  غذایــی افزایــش دهنــده ژل رویــال، تولیــد تخــم مــر
اســید فولیــک، تولیــد انــواع کیــک، بیســکویت و کوکــی پایــه ســنجد 
و فاقــد شــکر و مــواد نگهدارنــده، تولیــد آرتمیــا و جلبــک کلــرال بــه 
عنــوان غــذای زنــده ماهیــان، ارائــه خدمــات آموزشــی و گردشــگری 
و ایجــاد کلکســیون های گیاهــان دارویــی، تولیــد ایمونوگلوبولیــن 
و پروتئیــن خوراکــی بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی و خــوراک اســب، 

، تولیــد عصــاره هــای گیاهــی بــه روش حــالل فــوق بحرانــی  دام و طیــور
و تولیــد رنگ هــای خوراکــی، تولیــد دراژه ژل رویــال، تولیــد کراتیــن 
تشــخیص  کیت هــای  تولیــد  دامــی،  ضایعــات  از  شــده  هیدرولیــز 
مولکولــی و آنزیم هــای بیولــوژی مولکولــی، تولیــد آنتــی اکســیدان 
طبیعــی طیــور و پرنــدگان زینتــی و تولیــد مــاده ضــد عفونــی بنــد نــاف 
اگروتکســتایل،  فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  کشــت  بســتر  تهیــه  دام، 
زالــوی اورینتــال ایرانــی، تکثیــر  افزایــش ضریــب تکثیــر و پــرورش 
درون شیشــه ای ارکیــده از طریــق کشــت بــذر و تولیــد ارکیــده ی 
فاالنوپســیس و ســیمبیدیوم، تولیــد کیــک رژیمــی قابــل مصــرف 
دربیماری هــای مزمــن، تولیــد ژل تغلیــظ شــده بــا درصــد خلــوص 
شــده  فــرآوری  محصــوالت  ســایر  و  بــرگ  پــودر  پالــپ،  متفــاوت، 

آلوئــه ورا اشــاره کــرد.

تی اهدافوبرنامههایآ
بــا توجــه بــه تخصیــص منابــع اعتبــاری از ســوی شــهرک علمــی 
مرکــز  در  مســتقر  فنــاور  واحدهــای  بــه  اصفهــان  تحقیقاتــی  و 
تــا  مالــی  منابــع  و  تســهیالت  حــوزه  در  شــرکتها  مشــکالت  رشــد، 
فــروش  بــازار  خصــوص  در  امــا  اســت؛  شــده  برطــرف  حــدودی 
مشــکالت  مجوزهــا،  دریافــت  ویــژه  بــه  و  خدمــات  و  محصــوالت 
زیــادی پیــش پــای شــرکتها قــرار دارد. لــذا برنامه هــای اصلــی مرکــز 
کمــک  و  بازارســازی  و  دریافــت مجوزهــا  رشــد اصفهــان، تســهیل 
بــه فــروش محصــوالت و خدمــات واحدهــای فنــاور و شــرکت های 
اصفهــان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  همــکاری  بــا  بنیــان  دانــش 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  عضویــت  اســت؛ 
اصفهــان در گــروه کاری حمایــت از تشــکیل و ایجــاد شــرکت هــای 
دانــش بنیــان کــه در ذیــل قــرارگاه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان 
اصفهــان تشــکیل و برگــزار خواهــد شــد، تــا حــدود زیــادی بــه ایــن 
موضــوع کمــک خواهــد کــرد. یکــی دیگــر از برنامــه هــای مرکــز رشــد، 
منابع طبیعــی  و  کشــاورزی  نــوآوری  و  فنــاوری  "دهکــده  تاســیس 
اقتصــاد  تحقــق  بــرای  زمینه ســازی  هــدف  بــا  اصفهــان"  اســتان 
ســوی  بــه  اجتماعــی  ســرمایه های  جهت دهــی  دانش بنیــان، 
و  نــوآوری  زیســت بوم های  گســترش  فناورانــه،  کارهــای  و  کســب 
ــرای رشــد فعالیت هــای دانایی محــور  توســعه زیرســاخت های الزم ب
بخــش کشــاورزی و منابع طبیعــی اســت. همچنیــن توســعه کمــی 
و کیفــی فضاهــای اداری و کارگاهــی مرکــز رشــد و اســتفاده بیشــتر 
از ظرفیــت بازنشســتگان و همــکاران مرکــز تحقیقــات و ســازمان 
ــای  ــا واحده ــکاری ب ــا هم ــرکت ی ــیس ش ــرای تأس ــاورزی ب ــاد کش جه
فنــاور و شــرکت های دانــش بنیــان، از دیگــر برنامه هــای مرکــز رشــد 

اســت. و منابــع طبیعــی اصفهــان  کشــاورزی 


