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 (1400 بهمناز موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ) ی مجوز تولید به روش کشت بافتاهای دارشرکت

 

 

 

 

 

 شماره تماس تاریخ اعتبار مجوز استان گروه محصولی مجاز جهت تکثیر نام شرکت حقیقی/حقوقی ردیف

 09132617602 1399 اصفهان خشک دانه دار، هسته دار، دانه اصفهان فجر کشاورزی شرکت 1

2 
 صنعت و کشت مجتمع شرکت

 نفیس

 دارویی، گیاهان ریز، دانه خشک، دانه

 زینتی گیاهان و گل
 09132046695 1402 اصفهان

 کیمیا برگ آسیا 3
و دانه  خشک دانه دار، هسته دار، دانه

 ریز، دارویی
 09132640931 1400 اصفهان

 09133147739 1400 اصفهان گیاهان زینتی انبوه کشت اصفهان 4

 09132037511 1400 اصفهان دانه دار، هسته دار کارا پژوهش پارس 5

 09396677037 1401 اصفهان زینتیگیاهان  زیست فناوری طوبی مهرگان 6

 09133111573 1402 اصفهان گرمسیری نوید رویش سپاهان 7

 09121031841 (1401گردو ) تهران خشک دانه و )خرما( گرمسیری رعنا صنعت و کشت شرکت 8

 02156577151 1401 تهران ،  گیاهان زینتیدارویی گیاهان رستگار ایرج 9

10 
 شهریارالبراتوار کشت بافت 

 حسامی
 09121873415 1398 تهران گرمسیری خشک، دانه

 ایرانیان نوین مزارع شرکت 11
 غیر خشک، دانه دار،هسته دار،دانه

 مکانیزه نشاء زینتی، دارویی، ای،میوه
 09227707970 1399 تهران

 09121936785 1400 تهران دانه دار، هسته دار محمد قره چائی 12

 09122778171 1401 تهران آناناس شرکت زرینه روز 13

 09391084158 1399 تهران گیاهان زینتی شرکت پرشین خلیج فارس 14

 09148781570 1401 غربی آذربایجان ریز دانه دار، هسته  دار، دانه تاک زیست اروم تعاونی شرکت 15

 آذربایجان پژوهش رویان شرکت 16
، دانه ریز، دانه دار هسته دار، دانه

 خشک
 09144830795 1401 غربی آذربایجان
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 09131401988 1402 کرمان خشک دانه شرکت تولید نهال طوبی 17

 جوین صنعت و کشت شرکت 18
 خشک، دانه دار، هسته دار، دانه

 ریز دانه زینتی، دارویی،
 1399 رضوی خراسان

09395943101 

 09155255918 1402 رضوی خراسان دار هسته ریز، دانه پارت باغات فناوری ریز شرکت 19

 09155584644 1402 رضوی خراسان دانه دار، هسته دار، دانه خشک زیست تروند آرین 20

 09153217800 1402 رضوی خراسان گل و گیاهان زینتی منا فراجی هریس 21

 کرمیانیزینب غیور  22
دانه دار، هسته دار، دانه خشک و 

 گیاهان دارویی
 1402 رضوی خراسان

09155075837 

 09035849546 1400 خراسان جنوبی گیاهان دارویی کشت بافت خاوران 23

 رویان گستر نهال شرکت 24
 نیمه دار، دانه دار، هسته خشک، دانه

 گرمسیری
 1402 قزوین

09399994642 

 ایتاصدرا آوری فن زیست شرکت 25
 نیمه دار، هسته دار، دانه خشک، دانه

 ریز دانه گرمسیری،
 1401 قزوین

09112455232 

 رویان نهال محالت 26
، دانه زینتی دار، هسته دار، دانه

 داروییخشک، گرمسیری، 
 1402 مرکزی

09124475070 

 09188664220 1402 مرکزی گرمسیری، گل و گیاهان زینتی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 27

 رازی سبز رویش بافت شرکت 28
 دانه خشک، دانه دار، دانه دار، هسته

 دارویی ریز،
 1400 البرز

09057945401 

 دارو آور فن سلول شرکت 29
 غیر دارویی، زینتی، دار، دانه ریز، دانه

 زیتون ای، میوه
 1401 البرز

09122007746 

 رویش پایدار البرز 30
 دانه دار، هسته دار، دانه ریز، دانه

 خشک
 1402 البرز

09123054072 

 پژوهشکده گیاهان دارویی 31
 گرمسیری، دارویی، دانه دار، گل و

 گیاهان زینتی
 1402 البرز

09383093416 

32 
جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و 

 کرج منابع طبیعی
 1402 البرز هسته دار، دانه دار، دانه خشک

09125044236 

 09183335746 1400 کرمانشاه هسته دار، دانه دار، گیاهان  دارویی زیست فناوری برگاب 33

 09123172674 1402 کرمانشاه هسته دار، دانه دار، دانه خشک شاهرخ کشاورز 34
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 دانه خشک، دانه دار، هسته دار بافت کشت نهال آوند شرکت 35
چهارمحال و 

 بختیاری
1402 

09133188494 

 ناژو دارو سروین 36
، هسته دار، دانه دار، گیاهان  دارویی

 زینتی

 و چهارمحال

 بختیاری
1402 

09131008001 

37 
 گردشگری و صنعت و کشت شرکت

 لرستان صفا فجر

دانه خشک، نیمه  هسته دار، دانه دار،

 گرمسیری
 09132980899 1402 لرستان

 09128449221 1402 اردبیل هسته دار، دانه دار، دانه خشک، زیتون رویان نوین مغان 38

 09121720762 1402 گیالن گیاهان زینتی گل و جعفر رضائی 39

 منصور امیدی 40
هسته دار، دانه دار، گل و گیاهان 

 زینتی
 1402 گیالن

09125644435 

 09173160554 1402 فارس گل و گیاهان زینتی فرا کشت نوید 41

42 
 تولیدی تعاونی شرکتهای اتحادیه

 همدان استان روستایی
 1402 همدان دانه دار، هسته دار، دانه ریز

09183090773 

 دانه دار، هسته دار، دارویی آذرپیوندکشت یاران  43
کهگیلویه و بویر 

 احمد
1402 

09176627787 


