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تحقیقاتوآموزش مرکز
کشاورزیومنابعطبیعی
شاهرود


اسماعیل باباخان زاده

فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکشاورزی و منابع طبیعی شاهوار، در حوزه توسعه فناوری های 
بخش  کشاورزی )زراعت، باغبانی، صنایع غذایی، گیاهان دارویی، گیاهپزشکی، بیوتکنولوژی و ...( 
در قالب همکاری مشترک  بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان 
)شاهرود(   به عنوان سازمان موسس و با مشارکت پارك علم و فناوری استان سمنان، از اسفند ماه 
1395 آغاز شده است. این مرکز  به منظور حمایت از صاحبان ایده های نوآورانه برای شکل گیری و 
شروع فعالیت تا زمان تجاری سازی و دستیابی به محصول قابل عرضه در بازار تاسیس شده است. 

رشد: مشخصاتعمومیمرکز

نمودن  فراهم  با  مولد  اشتغال  زمینه  ایجاد  مرکز   دیگر  اهداف  از 
کاهش  منظور  به  تخصصی  و  عمومی  پشتیبانی  خدمات  ارائه  و 
احتمال شکست مربوط   به سرمایه   گذاری   برای   محققین،   نوآوران،  
 شرکت  های   کوچک   و   متوسط   و   همچنین   متخصصین   و   کارشناسان  
 می باشد. مرکز رشد شاهواراز نظر تخصیص فضای اداری و دفتری، 
فضای کارگاهی و آزمایشگاهی، زمین زراعی و  گلخانه های تحقیقاتی 
که در مجاورت مرکز رشد  واقع شده و همچنین موقعیت مکانی 
مناسب )قرارگیری در سه کیلومتری شهر شاهرود(، دارای پتانسیل 
قابل توجهی می باشد. شرایط واگذاری این امکانات، در قالب اجاره 
یا عقد  قرارداد مشارکت و با تعرفه های حمایتی و همراه با نظارت های 
به  پشتیبانی  و  تخصصی  و  امکانات  تجهیزات  تخصیص  و  فنی 
حال  در  است.  شده  فراهم  رشد  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای 
حاضر تعداد 12 واحد و هسته فناور و 3 شرکت دانش بنیان در مرکز 

رشد شاهوار فعالیت می کنند.

رشد: امکاناتمرکز
رشد: مساحت کل زیربنای ساختمان در    ساختمانمرکز
، یک آزمایشگاه و یک سالن  دو طبقه 240 مترمربع شامل 4 اتاق کار

در زمینی به مساحت 350 مترمربع می باشد. 
مساحت کل زیربنای گلخانه 1000 مترمربع است   گلخانه:   

که در زمینی به مساحت 1500 متر مربع واقع شده است.

  شاسیسرد: مساحت شاسی 15 متر مربع
https://shahrood.areeo.ac.ir/fa-/ رشد  مرکز   : وبگاه   

 page/12991/IR/shahrood.areeo.ac
رشد: شاهرود کیلومتر 3 جاده بسطام    آدرسپستیمرکز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان 
)شاهرود( درب شماره یک، ساختمان مرکز رشد واحد های فناور 

کشاورزی و منابع طبیعی شاهوار
02332229923:    تلفن: 02332227472                  نمابر

مرکزرشد در واحدهایفناورمستقر معرفیبرخیاز
شاهوار سپهر   1-شرکتدانشبنیانطالیسبز

فناور  هسته  قالب  در  ابتدا   1397 ماه  شهریور  از  شرکت  این 
از  آزمایش، کشت و بهره برداری  را در زمینه تحقیق،  فعالیت خود 
آغاز  شاهرود  تحقیقات  مرکز  رشد  مرکز  در  اسپیرولینا  جلبک  ریز 
نمود. دانش فنی الزم برای تولید و بهره برداری از این محصول در 
از منابع علمی داخلی و خارجی و  مدت 2 سال تحقیق و استفاده 
مشورت با متخصصین کامال بومی سازی شده است. ویژگی اصلی 
کامال  شرایط  در  بیوراکتور  مخازن  در  کشت  شرکت  این  محصول 
بسته می باشد و بدون درگیری محصول با هرگونه آلودگی محیطی 
کشت انجام می شود. در سال 1400 شرکت در مرحله رشد در قالب 
واگذار  مربع  متر   1000 گلخانه  سالن  تحقیقات  مرکز  با  مشارکت 

رشد معرفیمرکز
واحدهایفناورکشاورزی

ومنابعطبیعیشاهوار
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و  تجهیز  شرکت  توسط  ریال  میلیارد   20 بر  بالغ  سرمایه گذاری  با  و 
بصورت انبوه و تجاری تولید جلبک اسپرولینا آغاز و به بهرهبرداری 
رسید. در حال حاضر اشتغال دائم  برای سه نفر ایجاد شده است.  

امین   2-شرکتدانشبنیانکشاورزیوداروییدکتر
در  و  رسـیده  ثبـت  بـه   1400 سـال  مـاه  اسـفند  در  شـرکت  ایـن 
پـارک  از  اخـذ مجـوز فعالیـت  بـه  مـاه سـال جـاری موفـق  فروردیـن 
علمـی فنـاورری اسـتان سـمنان شـده اسـت. ایـن شـرکت در حـال 
تحقیقـات  مرکـز  بـا  منعقـده  مشـارکت  قـرارداد  قالـب  در  حاضـر 
دارای  )شـاهرود(  سـمنان  اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
اراضـی مرکـز مذکـور  در  کـه  زعفـران می باشـد  یکصـد هکتـار مزرعـه 
یـک  همـکاری  از  برخـورداری  بـا  شـرکت   ایـن  اسـت.  شـده  احـداث 
تجهیـزات  و  لـوازم  تامیـن  و  کارآمـد  و  متخصـص  پژوهشـی  تیـم 
و  آزمایشـگاه  بـاب  یـک  تاسـیس  بـه  اقـدام  آزمایشـگاهی  نویـن 
مرکـز فـرآوری زعفـران در فضایـی بـه وسـعت 1200 مربـع در مجـاورت 
مزرعـه نمـوده اسـت. ایـن شـرکت در مجموع قریب بـه 350 میلیارد 
ریـال سـرمایه گـذاری، در طـی دو سـال اخیـر بالـغ بـر 30 هـزار نفـر روز 
اشـتغال مسـتقیم فصلـی و 6 نفـر اشـتغال دائـم در سـالن تولیـد و 
آزمایشـگاه نمـوده اسـت.  همجـواری و همـکاری متقابـل مدیریـت 
و کارشناسـان مرکـز تحقیقـات و شـرکت امیـن موجـب هـم افزایـی 
و ارتقـاء بهـره وری شـده و می توانـد  بـه الگویـی موفـق از همـکاری 
فروشـی  خـام  از  اجتنـاب  گـردد.  تبدیـل  دولتـی  و  خصوصـی  بخـش 
از  جلوگیـری  و  تولیـد  افـزوده  ارزش  افزایـش  و  زعفـران  محصـول 
هدررفـت دسـترنج کشـاورزان و تولیـد کننـدگان از اهـم برنامه هـای 
شـرکت بـه شـمار می آیـد. تولیـد عصـاره زعفران )کروسـین( کـه مورد 
نیاز صنایع داروسـازی و بهداشـتی کشـور بوده و تاکنون در انحصار 
کشـور آمریـکا قـرار داشـته اسـت در سـر لوحـه برنامـه کاری شـرکت  

قـرار داشـته اسـت. 

نوینفناورانگیان   3-واحدفناور
توسعه  به  توجه  دارویی،  گیاهان  پرورش  افزون  روز  رشد  با 
سیستم های تولید نشاء امری ضروری می باشد. ایده تولید نشاء به 
صورت عمودی )طراحی تکنیک های کشت در فضای طبقاتی( با هدف 
بهره وری از فضا وکاهش مصرف انرژی و آب مطرح شد. این شرکت 
فعالیت خود در زمینه تولید نشا به صورت عمودی را از سال 1395 در 
مرکز رشد شاهوار آغاز کرد. در سال اول پس از بررسی و انجام طراحی 
و  گلخانه  سطح  در  اجرا  یرای  مناسب  طرح  دو  نهایتا  مختلف  های 
شاسی تایید نهایی شده و از سال 1396 وارد مرحله تولید نشا گیاهان 
دارویی شد. در این روش عالوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت 
و آب مصرفی، کنترل رشد گیاهان و مدیریت آفات و بیماری ها به 
به مقدار  با توجه  انجام شده و همچنین  کمتری  با هزینه بسیار 
این  در  آن،  باالی  قیمت  و  دسترس  در  دارویی  گیاهان  بذور  کم 
کارآیی  از  بذر  مستقیم  کشت  روش  به  نسبت  کاری  نشا  روش 

بیشتری برخوردار می باشد.

ارمغانزیستسبزاندیشان   4-واحدفناور
شرکت ارمغان زیست سبز اندیشان در سال 1397 تاسیس و 
از سال 1398 در مرکز رشد شاهوار شاهرود مستقر شده است. 
دارویی،  گیاهان  صنعت  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  شرکت  این 
محصوالت و فرآورده های حاصل از آن با محوریت محصوالت با 
تکنولوژی سطح باال فعالیت دارد. تولید محصول "نانو هیدروژل 
امواج  با  گیاهی تیمار شده  پایه موسیالژ  بر  که  چ"  گیاهی ضد قار
ایجاد  جهت  شده  تعریف  و  خاص  شرایط  تحت  اولتراسوند 
می باشد،  دارویی  گیاهان  اسانس  با  ترکیب  در  نانو  ساختارهای 

یکی از تولیدات مهم این شرکت می باشد.

رشد تیمرکز اهدافوبرنامههایآ
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گسترش فعالیت های دانش بنیان در قالب توسعه و گسترش دهکده فناوری های نوین کشاورزی 

گسترش نفوذ دانش به عرصه تولید محصوالت کشاورزی با هدف حل مسائل بخش کشاورزی و افزایش  میزان تولید در 
واحد سطح  با حمایت از ایده ها و تولیدات دانش بنیان

ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت متخصصین، کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی و تجاری-سازی 
ایده ها با سطح دانش باال و یا ازرش افزوده باال، به ویژه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبدیل شدن به مرکز توسعه ی فناوری های نوین کشاورزی در شمال  شرق کشور با تاکید بر تولیدات با ارزش  افزوده باال و 
فناوری های همساز با تغییر اقلیم و نیازهای بخش کشاورزی

افزایش 50 درصدی تعداد واحدهای فناور موجود به شرکت های دانش بنیان تا پایان سال 1403  

توسعه ارتباطات و همکاری های علمی و فناوری بین مرکز با سازمان ها و مراکز اجرایی و پژوهش محور

ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت افراد صاحب ایده در زمینه تحقیق و توسعه به منظور ارتقا کمی و کیفی 
محصوالت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارای تقاضا


