
شرکت فن آوری زیستی
طبیعت گرا )بایوران(

نیازهــای بشــر و همچنیــن حــل مشــکالت  از  بــرای رفــع بســیاری  ابزارهــای اصلــی  از  امــروزه بیوتکنولــوژی یکــی 
متنوعــی  بســیار  عرصه هــای  در  اخیــر  ســال های  در  کــه  می باشــد  زیســت محیطی  و  بهداشــتی  درمانــی،  تغذیــه ای، 
... رشــد چشــم گیر داشــته  و  دارویــی  دامپــروری، صنایــع  دارویــی،  ماننــد کشــاورزی، تغذیــه، مکمل هــای غذایــی، 
ــتفاده از  ــا اس ــون ب ــوالت گوناگ ــه محص ــود عرض ــر در بهب ــمندانه بش ــت هوش ــوع فعالی ــر ن ــه ه ــی ب ــور کل ــه ط ــت. ب اس
موجــودات زنــده، اقتصادی تریــن فنــاوری قــرن حاضــر یــا همــان بیوتکنولــوژی یــا زیســت- فناوری اطــالق می شــود.

شــرکت دانش بنیــان فــن آوری زیســتی طبیعت  گــرا )بایــوران( در ســال 1379 بــا دانش کامــاًل بومی با هــدف احداث 
مدرن  تریــن کارخانــه بیوتکنولــوژی در کشــور تأســیس شــد. ایــن مجموعــه، بــه همــت واالی مدیــران و مهندســان 
ایرانــی، مراحــل طراحــی و ســاخت و راه انــدازی خــود را به ســرعت طی نمــوده و از ابتدای ســال 1384 بــه بهره برداری 
رســید. ایــن مجموعــه، بــا تکیــه بــر تیــم متخصــص و مجــرب و بــا بهره گیــری از دانــش بومــی، مطابق بــا جدیدترین 
روش هــای موجــود در دنیــا، اقــدام بــه تولیــد طیفــی از فرآورده هــای بیولوژیــک ســازگار بــا محیــط زیســت و ســالمت 
انســان و ســایر موجــودات کــرده و بــا ارائه راه حل های مناســب و کارآمد، چشــم انداز خود را در جهــت کاهش مصرف 
بی رویــه مــواد ســنتتیک و شــیمیایی در سیســتم های کشــاورزی، دامپــروری و محیــط زیســت ایجــاد کــرده اســت.

محصــوالت بایــوران برگرفتــه از طبیعــت و میکروارگانیســم های مفیــد و غیــر بیمــاری زا و فاقــد هرگونــه دســتکاری 
ــا فرموالســیون های  ــک ب ــای بیولوژی ــد فرآورده ه ــه تولی ــادر ب ــوران ق ــه بای ــال حاضــر، کارخان ژنتیکــی اســت. در ح
متنــوع اســت کــه کیفیــت و کارایــی آن هــا با تکیــه بر تجهیــزات تخمیــری پیشــرفته و روش هــای اجرایی اســتاندارد، 
تیــم تحقیــق و توســعه قــوی، کنتــرل دقیــق حیــن تولیــد، پایــش مســتمر کیفیــت و اجــرای صحیــح اســتانداردهای 
کنتــرل کیفــی تضمیــن می شــود. بایــوران بــا شــعار »تجربــه زندگــی ســالم«، عــالوه بر تــالش بــرای صیانــت از محیط 
زیســت، امنیــت غذایــی و ســالمت جامعــه، عــزم بــر اشــتغال زایی و اســتفاده از تــوان متخصصیــن ایرانــی دارد.
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محصوالت دپارتمان پروبیوتی
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دریافــت عنــوان واحــد نمونــه ارائــه خدمــات پژوهشــی، تحقیقاتــی و فنــی مهندســی در ســطح 	 
اســتان البــرز در ســال 1394

دریافــت رتبــه برتــر طــرح تولیــد مــاده بیولوژیــک بایولــپ از نمایشــگاه دســتاوردهای نــوآوری 	 
و فــن  آوری بخــش صنعــت و معــدن

دریافت نشان شرکت برتر در حوزه زیست فن آوری کشاورزی در سال 1396	 
دریافــت عنــوان محصــول برتــر تحقیــق و توســعه، کــود بیولوژیــک تریکــوران جــی در ســال 	 

1396
ــان( در 	  ــور و آبزی ــوزه نهاده هــاي دامپزشــکي )پروبیوتیک هــاي دام، طی ــر در ح ــده برت تولیدکنن

ســال 1396
دریافت تندیس تولیدکننده نمونه فرآورده های بیوتکنولوژی در سال 1397	 
دریافــت عنــوان محصــول برتــر تحقیــق و توســعه، کــود بیولوژیــک بایوفســفات بایــوران در 	 

ســال 1397
تولیدکننده برتر محصوالت بیولوژیک در بخش کشاورزی در سال 1397	 
شرکت دانش  بنیان برتر کشور در بخش کشاورزی در سال 1397 	 
ــرد 	  ــش عملک ــارکت در افزای ــل مش ــه دلی ــاورزی ب ــاد کش ــر از وزارت جه ــوح تقدی ــت ل دریاف

ــال 1397 ــاورزی در س ــوالت کش محص
تولیدکننده نمونه فراورده های بیوتکنولوژی در بخش دامی در سال 1397	 
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