
 عامل مدیر نام محوری ایده شرکت نام

 قاسمی صدیقه Mertoderm دارویی گیاهان خرمان داروسازی

 خاکپور آذردخت هموگالین پماد زیتونکس، دمنوش زیتونکس، غیرصابونی هایکننده پاک انواع زیتونکس، پماد تولید داناکاسیان

 دکتر بهداشتی داروسازی
 جهانگیری

 جهانگیری دکتر بهداشتی و آرایشی ، شوینده محصوالت تولید

 ساکی احمد Centeral Venous Catheterکشور پزشکی ازنیازمندیهای بخشی تامین و مصرف یکبار شفا گوهر

 نسایی محمد گردان هایسازه و آزمایشگاهیی و تولید ساخت، پیشرفته الکتروتجهیزات گنبدی هایسازه ساخت و طراحی لرستان کاسین رصدخانه

 پور مراد احمد کاه الیاف با سبک بتن و ماسه و شن انواع تولید سازه اطمینان

 عباسی مهدی محمد الکترونیک تجارت (بازار عابر) کیش شاپ هوم

 یاراحمدی جهانگیر آفرینی کار خدمات آتی تجارت کاوش

 محمدضیائی کاغذی گاز،باند،دستمال افرند وگاز باند

 موسیوند سمیه نفتی مشتقات تولید خرم پالست افالک

 خاکی محمد دکتر درصد59 باالی خلوص با کلسیم هیدروکسید تولید لرستان هیدراته و صنعتی آهک

 سبزواری مهدی ای مشاوره و خدماتی فراز پردازان آمار

 پور سرچشمه دکتر ودامی کشاورزی های فرآورده تولید لرستان صنعت و کشت

 زاده شوشی آزاده دکتر دامی داروی تولید افالک بایر دارویی کارخانجات

 دوراندیش حسین ادبلو مایع تولید (ادبلو) دیزل فرآیند شیمی

 محرابیان رازمیک وسنگین سبک خودروهای کفشکی لنت و ترمزدیسکی لنت انواع تولید (لنت های) آباد خرم مهر راز

 جهانگیر منوچهر دارویی گیاهان پایه بر بهداشتی و آرایشی محصوالت تولید تابان سپهر مهان

 چگنی زهرا ایی مشاوره خدمات ابن کیاست و تدبیر آفرینان خرد

 حیدری سبحان نندهک روان فوق های رزین و معدنی های رنگدانه سیمان، معدنی، های سنگدانه از استفاده با سبک فوق مصنوعی سنگ تولید دیبا پوشش پایا

 طهماسبی زهرا گیاهی های دمنوش و کپسول تولید ماداکتو دارو گیاه

 فاطمه لهراسبی وب صفحات طراحی هدی رایانه زاگرس

 بهمن همتی (جامبو)تونل حفار دستگاه ایرانیان بروگرد



بيرانوند سيامك سرطان ضد داروهای نانو کیمیاگهر رازی تعاونی  

سبک بتن و منبسط پرليت ، جهان صنایع آسام الله عباس   

سهاميه زارعی رضا محيطی های آلودگی و معدنی اکتشاف جهت ای ماهواره تصاوير از استفاده زاگرس جویان پی خرم  

 شادکام فاطمه بال پینت نارنجک/ تعمیرکاران دست شستشوی پودر تولید/ دیجیتالی ای عقربه ساعت تولید خواست شاپور نوآوران

پور رشيدی مرضيه لوازم تولید مفاصل درد ضد پماد و گیاهی سونوژل افالک دارو کیمیا  

فر فدايی امير دامی تولیدات سیمرغ دام گرین  

 محمدپرورده الکتروپمپ افالک پتروکیان

ترک رضا خودرو سرقت ضد جک - سازی ماکت لوازم – مغناطیسی فنر سازه پشین کی  

 گهر وبز گوسفند نژاد اصالح
 دورود

 ياراحمدی پرستو دنبه و الشه چربی حذف جهت در بختیاری نژاد گوسفند ژنتیکی ساختار تغییر

سرلک ناهيد بیولوژیکی بافتهای برای شده پلیمره کربنی های لوله نانو روی بر شده کپسوله اسمیم ذرات نانو کننده تثبیت خرم سیستم نیلو  

يزدانخواه فاطمه میکرواستخراج روشهای در استفاده منظور به جاذب کننده سرد سیستم ساخت گرین شیمی نانو  

شيميايی و معدنی آلی، عناصر با مايع مغذی ريز کودهای توليد خرم فام آدینه نصيری زهرا   

کوچک آبی توربين صنعت فراز فر سعيدی محمد   

منصوری احسان نوری های لوله زاگرس نیروی خرم  

 شوی محمدغيبی آهن راه سازی سانحه از جلوگیری اضطرای ترمز ابتکارزاگرس پویان ره

محمدی ابوذر سوخت مصرف کاهنده دستگاه لرستان گستران ایده  

کاکاوند مظفری شهرزاد فیزیکی عوامل تشخیص قابلیت با پذیر انعطاف هوشمند کریر کاسیت صنعتگران آورد ره  

 و اطالعات فناوری نرم محاسبات

 ارکا ارتباطات
 محمدفرهادی ترافیکی هوشمند و جامع سامانه

 ستاردالوند آزمایشگاهیی و تولید ساخت، پیشرفته تجهیزات الکترو های سیستم عیب تشخیص و وضعیت پایش صنعت دال آوای

نرگسه حسينی گودرز سلولوزی الیاف و Sio2 ذرات نانو به شده مسلح یورتان پلی فوم تولید و طراحی زمین مفرغ سازان نانو  

دلفان حسن محمد بادی های توربین انرژی بادخیزان  

فيلی امير متوسط فشار های شبکه در هادی بعنوان زمین از استفاده ماژین صنعت نیرو  



 لرستان اندیشه آوران پیام
 مواد ساخت و تولید،طراحی

 (هیدروکربنی)مصنوعی پلیمرهای بجای طبیعت در پذیر تجزیه
مظفری حميد  

 بيرانوند امين خودکار هیدروژنه زمانه دو موتور کاسیت قدرژن

دادستانی رضا پرنده وسایل در جانبی سرش زاویه و حمله زاویه تشخیص منظور به گردان پره ساخت و طراحی صنعت پردازان فضا  

افالک هوشمند رايان  
 شترکینم مصرف کردن بهینه جهت دینامیکی مصرف الگوی ارائه همراه به خانگی برق مصرف سازی بهینه عملیاتی اپلیکیشن

 خانگی
کريمی معصومه  

کاسيت هيرمان هوشمند حافظی احسان USSD کدهای اساس بر GSM شبکه طریق از هوشمند نقل و حمل سیستم اندازی راه   

بوم جوان مبتکرين الوار سهرابی اشکان هیبریدی مولد   

زاگرس تابان ايده نشخوارکنندگان تغذيه در نيتروژن منبع يک عنوان به آن شيميايی ساختمان در تغيير از استفاده با رهش آهسته اوره  عزيزی ايوب   
زاگرس آفرينان ايده عزيزی کورش گياهی آفات حشرات بيولوژيک کنترل جهت حشرات بيمارگر نماتدهاي تکثير و توليد   

آينده صنعت سازان انديشه  
 سقوط روش به انرژی های جاذب دینامیکی تست مرکزی کنترل سامانه با اتوماتیک تمام هوشمند دستگاه ساخت و طراحی

 آزاد
حاتمی حسين  

پزشکی تجهيزات سازان بهينه نو ده پور ولی وحيد دستگاه تقویت کننده ساق پا   

پارس آزمای ميکروب غالمی علی بیماران خون نمونه از باکتری ژنوم استخراج کیت سازی یتجار و تولید   

هما فناوران نوآوران سخنگو اساليدی تبليغاتی تابلو  سبحانی علی   

 سرابی خيری بهمن الکترومغناطيس نوع آب حجمی هوشمند کنتورهای ساخت و طراحی ماد انرژی اسبیکو

تات تابان ليزر معصومی گودرزی حسين بلند برد لیزر   

 تجارت و توسعه بازرگانی
بروجرد فراديس  

ياراحمدی فتانه بازرگانی آموزش  

 سبز زمرد کشاورزی خدمات
 بروجرد

کريمی اهورا سیب آزمایشگاهیی و تولید ساخت، پیشرفته تجهیزات گیر هسته  

لرستان نگين پنجره و پروفيل معماری حسن فیوزینگ کوره   

زاگرس صنعت سازی فنر پور لک امير تعمیر قابل هوشمند فنر کمک تولید   

پيچ هارد رضايی رضا مهره و پیچ میخ انواع تولید   

دورود گهر سازان عمران کيا نويد محمد ساختمانی نوین مصالح   

پيشه و علم صنعتگران سخن خوش محمد علی شهری گاز ای چکه بودارکننده   



زاگرس سبز نانو فناوری شعبان معصوم پایرولیز اسپری نشانی الیه هوشمند دستگاه   

واقتصاد علم تازان پيش کام شيرين اله حجت لنسینگ اکسی دستگاه   

والش درمان گياه دالوند پروين دارویی گیاهان کشت سازی بومی   

غرب دشت سحر منظری امير تبدیلی صنایع   

شبرو پردازش آيريک شبرو سميه شهری برون و شهری درون های کرایه الکترونیکی سازی هوشمند   

آذر شيمی نخ امين علی نخ شستشوی برای مایع های شوینده تولید   

نوين آباد ميهن در آينده رويای معظمی ميثم ونقل حمل و سفر مدیریت هوشمند افزار نرم   

 برنا الملل بين پردازان ايده
 صنعت

حکمتی احسان آسان کاری مشبک و معرق هنر آموزش قابلیت باms بیماران برای فیزیوتراپی و کاردرمانی دستگاه ساخت و طراحی  

آرش پيشروان آب تعاونی اميدعلی امير مجهز استارتر سافت تابلوهای   

آرينا هيالويس نجاريان عليرضا خالء تحت بریزینگ اتصال فرایند از استفاده با تخت آلومینیومی هایمبدل تولید   

رابين فراز الکترو گودرزی مهدی خودرو امنیت هوشمند سیستم   

 نويس برنامه سازان عرصه
 خالق

 بايسته مجيد کودک کنترل افزار نرم

آرا زمان آوا گودرزی معظمی بابک شنی ساعت   

پارس نوين های دروازه  مولوی امير رسان پیام های شبکه بستر در الکترونیک تجارت ارزان و نوین راهکارهای ارایه 

سازان نانو گهر  فناور فلزی غير و فلزی پودرهای نانو توليد  ساالروند اکبر آقای   
ابتکار سيستم دهندگان توسعه تخصصی آموزشی افزارهای نرم توليد محوری  فرشيدفر احسان   

دورود گيت کاسپين ها وبسايت امنيتی مرکز و فايروال اندازی راه و طراحی  حسينی محمد سيد   
پارميس غذای بهين گياهی دمنوش قرص توليد  پارسا احسان   
آروند نيروی نادين ساختمان مرکزی محافظ طراحی  ساکی رضا   

گشت آوا گردشگری موسسه اندرويدو تحت گردشگری اپليکيشن طراحی   ios پارسا احسان  
گهر بتن پارس پوزوالنی سيمان توليد  ياراحمدی احمد   
بنا ساالر مير سيمان بدون بتن توليد  ميرنژاد احسان   

 فر سعيدی محسن فتوولتاييک به راديويی امواج مبدل طراحی صنعت فراز برق

 مرکز رشد دلفان

غرب بام پوشش بام جوشن ايزوگام  مرادی يدهللا   



دلفان ظريف گليم و کيف پود و برش بدون گليمی های کيف  نيازی زهرا   
فناوری دانا نيکو ليزری برش دستگاه   cnc دادستان امين  

 آبادگران مهندسی فنی شرکت
 دلفان

سيليسی بتن کامپوزيتی کفپوش اجرای ای مکانيزه دستگاه طراحی پور معصومی علی   

دلفان عمران توسعه تعاونی نوری رضا موسی خدماتی   
 مارليک6296 پيمانکاری تعاونی

 دلفان
 خدماتی

 ساداتی حسين سيد
 طباطبايی

مرادی يدهللا توليد محصوالت لبنی امير طعم خوش لبنيات  
پوش کف سفال، نما،) مختلف طرحهای در شيت پايه معدنی سنگهای با آجر توليد آجرهوفمن محمودی ملک محمدحسين (  

رايان ميالن تعاونی ياب پيک  سرلک مصطفی   
آرتين سازه زيگورات معدنی های پودر کردن دار پوشش  بهرامسری فريد   

اليگودرز پالس پارت بروجی آزاده اليه 6 فيلم توليد و بهداشتی گرانول توليد و تی ای پی بازيافت   
مهرگان توسعه مهراز پرداخت پاک  محمودی داريوش   

 بيات نبی محمد محيطی زيست های آالينده از ماستيک چسب گسترش تزيينی سنگ

 


