


2COWORKING SPACES
ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی







فهرست

ارائه دهندگان خدمات                  
استارتاپ ها                

دانشگاه ها
بروکرهای فناوری
پارک های فناوری

رسانه های استارتاپی
شتاب دهنده ها و مراکز رشد

شرکت های فناور
صندوق های جسورانه و سرمایه گذاران

مخترعان
مشاوران و منتورها

ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی

6
15
53
55
59
64
66
77
105
107
113



ارائــه دهندگان خدمـات
S e r v i c e  P r o v i d e r s



7SERVICE PROVIDERS
ارائه دهندگـان خدمــات

افرا دیتا

تهــران، خیابــان شــهید مدنــی، خیابــان احمــد مرادبیــک، ســاختمان 
مجتمــع تجــاری مســعود، پــالک 26، طبقــه ســوم، واحــد 305

afradata.net afradata@gmail.com

افرا دیتا پیشرو در ارائه هاست تخصصی وردپرس

02191306050 02191306050

استودیو رهنو

تهــران، شــهرک غــرب، بلــوار شــهید فرحــزادی، خیابان شــهید حافظی 
)ارغــوان غربــی(، پالک 7

rahnostudio.com info@rahnostudio.com

بــا اســتفاده از خدمــات طراحــی رهنــو مــی توانید برند خــود را متمایز 
کرده و در رقابت با ســایر کســب و کارها بدرخشــید!

02128428998 02128428998

DCG Lab

Carcavelos 405-2775 ,1.R. Holanda n

www.dcglab.com omid@dcglab.com

دلتالــب ارایــه دهنــده راه حــل هــای ســازمانی مبتنی بر نوروســاینس 
بخصــوص نوروبرندینگ ونورومارکتینگ می باشــد.

00351915983230 00351915983230

ASE Group

تهران، مرزداران، پ 7

www.asegroup.ir bd@asegroup.ir

ــا و  ــازار آفریق خدمــات هــوش تجــاری، تحلیلگــری کســب و کار و ب
ــی، مشــاوره صــادرات، ــکای جنوب آســیا و آمری

02144284566 02144284566
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ارائه دهندگـان خدمــات

ایران سرور

مشــهد - بلــوار خيــام، خيــام جنوبــي31، پــارک فنــاوري اطالعــات، 
طبقــه نهــم

www.iranserver.com info@iranserver.com

ایــران ســرور ارائــه دهنــده خدمــات و زیرســاخت هــای ابــری، انــواع 
ســرور اختصاصــی، ســرور مجــازی، هاســت های اشــتراکی، دامنــه و...

05131776 05131776

اندیشکده ارزش آفرین

تهران سهروردی شمالی

valuemakr.institute contact@valuemakr.institute

سرمایه گذاری و توسعه بین المللی کسب و کار

02128423244 02128423244

الوبیزنس

بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پالک 78، طبقه 2، واحد 202،

alobiz.com info@alobiz.ir

خدمات مشاوره کسب و کار به صورت تلفنی از طریق اپلیکیشن

02140883148 02140883148

افق پژوهش نیکان

تهران سهرودی شمالی برج بهشت واحد 12

www.ofoghnikan.com info@ofoghnikan.com

ثبــت اختــراع داخلــی و بیــن المللــی ثبــت برنــد ثبــت طــرح صنعتــی 
. مشــاوره دانــش بنیــان . اســتارت آپ ویــزا . فــروش اختراعــات

02188522824 02188522824
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ارائه دهندگـان خدمــات

بهین فناوری مهراد پژوه

قــم، شــهرک پردیســان، بلــوار مولــوی، پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
قــم، بلــوک دو، طبقــه دوم

www.mehradtech.com info@mehradtech.com

اســتخراج و تحلیــل نــوآوری شــرکت، ثبــت اختــراع و طــرح صنعتــی، 
ارزشــگذاری دانــش فنــی، تاســیس شــرکت دانــش بنیــان و انتقــال 

فناوری

02533551285 02533551285

بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص(

میرداماد، خیابان سنجابی، کوچه هشتم، پالک 2 واحد 2

mstfdn.org info@mstfdn.org

فعالیــت بیــن المللــی اعطــای جایــزه مصطفــی)ص( نشــان عالی علم 
و فنــاوری جهــان اســالم پلتفــرم هــای آشــنایی صنایع با دســتاوردها

No.2-8thSt-Sanjabi St- Madar Sq- Mirdamad Blvd-Tehran-
Iran

02122220850 02122220850

بنیاد عـلم و فناوری مصطفی)ص(

تهران-میرداماد-میــدان مادر-خیابان ســنجابی-خیابان هشــتم-پالک 
دو- واحــد دو

mstfdn.org info@mstfdn.org

بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی)ص( در رویکردهــای کالن خــود بــه 
منظــور توســعه علمــی و فنــاوری در جهــان اســالم تــالش خواهد کرد

Flat No. 2, No.2, 8th Alley, Sanjabi Ave, Madar Square, Mir-
damad Blvd, Tehran-Iran

02122220850 02122220850

باشگاه کسب و کار ایرانیان

آدرس: تهــران، شــهرک غــرب، تقاطــع دادمــان و خوردیــن، ســرای 
محلــه قــدس، طبقــه دوم

iranbizclub.com iranbizclubsite@gmail.com

درآمدزایی از بورس و ارزهای دیجیتال

02188563550 02188563550
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ارائه دهندگـان خدمــات

شبکه گستر کایر

خیابــان شــیراز جنوبــی- خیابــان آقاعلیخانــی- کوچــه یــاس - پــالک 
7 واحــد 2

www.kayer.co.ir info@kayer.co.ir

1- ارائــه نــرم افزارهــای مانیتورینــگ شــبکه 2- نــرم افــزار هلــپ دســک 
و تیکتنیــگ 3- نــرم افــزار میــل ســرور

02188170746 02188170746

رهپویان هفت ستاره آسمان

تهران خیابان انقالب خ یابان رامسر پالک 41 واحد 10

www.7salescoaching.com info@7salescoaching.com

ارایــه مشــاوره و آمــوزش مدیریــت کســب و کار ویــژه شــرکت هــای 
دانــش بنیــان ، فنــاوری اطالعــات و اســتارت آپ

02171053339 02171053339

راست چین

شهرکرد، خیابان کاشانی - تبریز، خیابان امام

www.RTL-Theme.com Info@RTL-Theme.com

بزرگتریــن و معتبرتریــن مارکــت پلیــس محصــوالت تحــت وب 
)قالــب ، افزونــه و ... (

03831124 03831124

پاویون شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری 
و شکوفایی

تهــران، خیابــان شــریعتی، ابتــدای خیابــان خواجــه نصیــر طوســی، 
پــالک 306، طبقــه اول، واحــد 2، کــد پســتی: 1611799816

www.houkad.com info@houkad.com

مدیریت صادرات

unit 2, 1st floor,no.306,shariati st.and Khaje-nasir st.junc-
tion,tehran,iran 6246

02177601556 02177601556
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ارائه دهندگـان خدمــات

گروه همکاری های اقتصادی اگست

ابتدای کارگر شمالی کوچه مهر پالک 6 واحد 7

exit-group.co.ir exitgroupinfo@gmail.com

و  جایگزیــن  ســرمایه گذاری  مشــاوره  جامــع  خدمــات  ارائــه 
ـی اســتارتاپ ها و هســته های  ارزش گــذاری، مشــاوره تأمیــن ماـل

کارآفریــن

02166467074 02166467074

گروه نمایندگی بیمه عابدیان

پــالک 53  از چهــارراه ســهروردی  بعــد  تهــران خیابــان مطهــری 
واحــد 3 اداری محیــا طبقــه 6  ســاختمان 

WWW.AIAG.IR Abedian_insurance@yahoo.com

گــروه نمایندگــی بیمــه عابدیــان بــا بیــش از نیــم قــرن ســابقه ارائــه 
دهنــده انــواع خدمــات بیمــه ای میباشــد

02188458874 02188458874

گروه توسعه طراحی سار

بلــوار قیطریــه، خیابــان حدادنــژاد، بــن بســت اتحادیــه امــالک، پــالک 
4، طبقــه 4، واحد14

www.saar-dd.com saar-dd.com@gmail.com

ــرای  ارائــه دهنــده خدمــات توســعه ایــده، طراحــی جزئیــات طــرح ب
ــوه ــه ســازی، تولیــد محــدود و انب اجرایــی شــدن و تولیــد، نمون

02126655360 02126655360

فن ساالران نیک پندار

تهــران ، حکیمیــه ، بلــوار شــهید بابائیــان ، خیابــان خورشــید ، پــالک 
20 ، مرکــز نــوآوری رایمــون مدیــا

fasnapp.com info@fasnapp.com

مــا تــالش مــی کنیــم تــا بــا فراهــم آوردن زیرســاخت هــای الزم فنی، 
علمــی و عملیاتــی، مســیر حرکــت شــرکت ها را همــوار کنیم.

Raymon Media CGI Center, No. 20 , Khorshid Ave. Baba-
ian Blvd. Hakimiyeh province , Tehran

0217714839 0217714839
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ارائه دهندگـان خدمــات

مرکز شهید فهمیده منطقه شمالشرق

مشهد - آزادشهر - بلوار امامت - امامت 58 - پالک 26

www.minon.ir info@minon.ir

ارايــه خدمــات تبــادل فنــاوری ، برگــزاری رویــداد هــای فنــاوری و 
ـی طــرح هــای فناورانــه نــوآوری ، تآمیــن ماـل

09212933759 09212933759

مبنا توسعه بازار

خیابان شریعتی، خیابان دولت، خیابان وارسته

mtbco.ir info@mtbco.com

تحقیقــات بــازار و بازاریابــی، ارزیابــی فنــی و اقتصــادی، مشــاوره 
مدیریــت

02122001519 02122001519

مازن

تهران ، شــهرری ، خیابان ســپاهیان انقالب، خیابان کاشــانی،پالک 
6، طبقــه دوم، واحــد 8

mazen.ir info@mazen.ir

طراحی وب و اپ موبایل ، برندســازی و تبلیغات آنالین ، راه اندازی 
و گســترش کســب و کار های آنالین

02155919040 02155919039

گنبد وبینار

اصفهان- اصفهان- خیابان شیخ صدوق جنوبی- کوچه7- پالک18

www.gonbadwebinar.com info@gonbadwebinar.com

ارائــه بســتر الزم بــرای آمــوزش هــای آنالیــن، دیجیتــال ورکشــاپ و 
برگــزاری آمــوزش هــای کاربــردی

03136697151 03136697151
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هايپربيمه

تهــران ، پونــک ، انتهــاي اشــرفي اصفهانــي ، خ نفــت ، کوچــه ســوم 
، پ 8 ، ط 1 ، واحــد 1

hyperbimeh.com hyperbimast@gmail.com

ــواع  مــا در ســامانه هایپربیمــه امــکان مقایســه و خریــد آنالیــن ان
ــرای عمــوم مــردم ایجــاد کردیــم بیمــه  هــا رو ب

02144835033 02144835033

هانا سالمت گستر ايرانيان

كيلومتــر 20 جــاده دماونــد، پــارك فنــاوري پرديــس، ســاختمان 
تجــاري ســازي و فــن بــازار، طبقــه همكــف، واحــد 1002

www.hanasalamat.ir Info@hanasalamat.ir

تهیــه مســتندات فنــی و اســتاندارد ســازی، تهیــه طرح هــای امــکان 
ســنجی و اقتصــادی و مشــاوره تامیــن نقدینگــی

02176250164 02176250164

موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران

تهــران، خیابــان اســتاد نجــات الهی، بیــن خیابان ســمیه و طالقانی، 
کوچــه بیمــه پالک 12 طبقــه اول

www.atashani.ir info@atashani.ir

ارائــه کلیــه خدمــات مالــی و حســابداری و آمــوزش بــه حســابداران و 
افزایــش تــوان اجرایــی مدیــران مالــی

02188938944 02188938944

مشاوران کاوش

ــری جــی  ــد از 21 مت ــران خ آزادی خ اســتادمعین خ هاشــمی بع ته
ک ســحری پ4 ط3

www.kavoshmo.ir kavoshmo.bs@gmail.com

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی

02166099733 02166099733
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هنر و تجارت ژینو

البــرز، کــرج، مهرویــال، میــدان والفجــر، مجتمــع تجاری شــایان، طبقه 
ســوم، واحــد 311

karvije.com info@karvije.com

تحلیــل و توســعه یکپارچــه کســب و کار بــا محوریــت فنــاوری هــای 
نرم

02632755311 02632755311



 S t a r t u p s
استــــــــارتاپ هـــــــا
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relationdeep

www.relationdeep.com www.relationdeep@gmail.com

ــی  ــده شــدن ،کارآفرین ــرای دی ــراد دارای معلولیــت ب ــه اف کمــک ب
وحضــور بیشــتر در اجتمــاع و نزدیــک کــردن و ایجــاد روابــط عمیــق

08346125908 08346125908

شبکه اجتماعی عمومی با تعریف جایگاه ویژه و کمک به افراد 
دارای معلولیت

Helping people with disabilities to be seen, entrepreneur-
ial and more present in the community and to build cl

نفر5

My HSE

www.myhsse.com info@myhsse.com

نــرم افــزار وب محاســبه عملکــرد ایمنــی و بهداشــت و محیــط 
زیســت در دارایــی هــای هــر شــرکت از طریــق تعییــن نمــره دهــی 

برپایــه ریســک

02185692787 02185692787

یکپارچه سازی و تجمیع ریسک های ایمنی و بهداشت و 
محیط زیست سازمان به تفکیک دارایی ها براساس مدل 

ابرخطر

 Web base HSE platform to integrate Health, Safety , Social
& Environment in company based on risk management

نفر7

HealWith

www.healwith.org healwith2019@gmail.com

HealWith is an mobile application that identifies plant dis-
.eases by taking pictures of them using AI

نفر

Digicare

www.digi-care.se info@digi-care.se

تولید/پردازش داده زیستی میکروبی یا پزشکی

091200599511 091200599511

زیست فناوری صنعتی و سالمت الکترونیک

Ind. Biotech/e-health

نفر7
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vrallexpo

www.vrallexpo.com fps_panahi@yahoo.com

برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی

0219123579877 0219123579877

نمایشگاه مجازی

Holding exhibitions virtually

نفر3

varzeman

varzeman.com info@varzeman.com

ــات ماســاژ و  ــرای خدم ــت ســفارش و اج ــان ســامانه مدیری ورزم
شــادابی پوســت اســت.

02141256565 02141256565

سامانه سفارش خدمات ماساژ و شادابی پوست.

 Varzeman is an on demand massage and skincare order
.managment and provider system

نفر4

theyestech.com

www.theyestech.com yestech096@gmail.com

نفر

tavaanesh

TAVAANESH.IR TAVAANESHCO@GMAIL.CIM

طراحــی و ســاخت نــرم ازفــزاری هــا و تجهیــزات پزشــکی ورزشــی 
و اســتعدادیابی

02165554895 02165554895

تجهیزات و نرم افزار های ورزشی

 Design and manufacture of sports medical software and
equipment and talent identification

نفر8
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استارتاپ آلچاپین

alchapin.ir info@alchapin.ir

آلچاپیــن یــک پلتفــرم فــروش محصــوالت صنایــع دســتی و هنــری 
در کشــور مــی باشــد کــه فعالیــت خــود را از اســفند ســال 1398 

آغــاز کــرده

01344442922 01344442922

صنایع دستی دستسازه

 Alchapin is a platform for selling crafts and handmade in
iran,also we founded this platform by 2020

نفر7

 azinsoo | از این سو
) مرکز مشاوره و خدمات سفر (

www.azinsoo.com info@azinsoo.com

از ایــن ســو ،مرکــز مشــاوره و خدمــات ســفر کــه در بخشــهای 
ـی و خارجــی وغیــره  مختلــف بانــک تــور بیمــه مســافرتی داخـل

میدهــد خدمــات 

02133974753 02133974753

گردشگری ، سفر ، بیمه مسافرتی ، اینکامینگ

Travel consulting and services center that provides ser- ...(,
vices in this sector (tour, travel insurance

نفر2

اپلیکیشن ساز اپچار

Appchar.com info@appchar.com

بــا خــط تولیــد اپلیکیشــن اپچــار مــی توانیــد اپلیکیشــن کســب 
آن  توســعه  و  پشــتیبانی  نگــران  و  کنیــد  ایجــاد  را  خــود  کار 

نباشــید.

03133932087 03133932087

خط تولید اپلیکیشن موبایل فروشگاهی

 With Appchar, you can create eCommerce app for your
business without worrying about support and develop-
.ment

نفر6

اپلیکیشن دستا

www.appdasta.ir info@appdasta.ir

و  ـی غرفــه محــور، مخصــوص خریــد  اینترنـت بــازار  یــک  دســتا 
اســت. ســاز  دســت  و  خانـگـی  محصــوالت  فــروش 

03432118483 03432118483

محصوالت خانگی و دست ساز

 Dasta is a booth-based online marketplace for buying and
selling home-made product

نفر3
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انرژاین

www.energine.ir info@energine.ir

انرژایــن یــک کســب و کار ســبز اســت کــه از زبالــه انــرژی بصــورت 
گاز و بــرق و آب تولیــد مــی کنــد .

02166695798 02166695798

انرژی

Energine makes energy from waste

نفر3

امن سرزمین سالم

ravro.ir info@ravro.ir

گــزارش  ارایــه  و  کشــف  امــکان  راورو،  ـی  باگ بانـت پلتفــرم 
امنیــت  متخصصــان  طریــق  از  را  کســب وکارها  آســیب پذیری  

اســت کــرده  فراهــم 

02191035315 02191035315

امنیت

Ravro BugBounty Paltform

نفر11

الومحتوا

alomohtava.com info@alomohtava.com

ــه روش کامــال اصولــی و  ــال تولیــد محتــوا ب ــو محتــوا یــک پرت ال
ــر الگوریتــم هــای روز اســت کــه رســالت ایــن شــرکت  ــق ب منطب

اســت.

02128426202 02128426202

تولید محتوا

.alomohtava is a content marketing site

نفر8

اسنیدز

www.sneeds.ir info@sneeds.ir

اولیــن پلتفــرم مهاجــرت تحصیلــی کــه از طریــق مشــاوران خــود 
در سراســر دنیا،بــه دانشــجویان سراســر جهــان خدمــات ارائــه مــی 

دهــد.

02128428353 02128428353

مهاجرت تحصیلی

 Sneeds is the first educational platform providing services
.for students in all over the world by its consult

نفر8
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ایردا

irda.ir info@irda.ir

مرجع تخصصی آمار ایران

02126208441 02126208441

داده و آمار

Specialized Reference of Iran’s Statistics

نفر9

ایران ادز

www.iranads.club info@iranads.club

ارتباطــات  بــر  کــه  رسانه  ایســت  اســتارتاپ  یــک  ایــران ادز 
دارد. تمرکــز  برندینــگ  و  روابــط عمومــی  تبلیغــات،  بازاریابــی، 

02122543203 02122543203

رسانه ی تخصصی ارتباطات بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، روابط 
عمومی و آموزش

Iran ads, is a startup media; focusing on Marketing Com-.
.munications, Advertising, PR & Branding industries

نفر6

ایده پردازان الکترونیک البرز

www.idpz.ir mehdighamari90@gmail.com

یــک پلتفــرم هســت کــه مــردم درخواســت خــود را اعــالم میکنــن و 
ماشــین بــرای دریافــت زبالــه بــه محــل درخواســت مــی رود

02140665163 02140665163

تفکیک زباله از مبدا

 It is a platform where people announce their request and
the garbage truck goes to the requesting place to rec

نفر6

ای تحفه

www.etohfeh.com etohfeh@gmail.com

رســالت ای تحفــه معرـفـی و فــروش معــروف تریــن ســوغات و 
صنایــع دســتی هــر شــهر و ارســال درب منــزل خریــداران در سراســر 

کشــور اســت.

07631013101 07631013101

فروشگاه آنالین سوغات و صنایع دستی شهر های مختلف 
کشور

 The Etohfeh’s mission is to introduce and sell the most
famous souvenirs and handicrafts of all cities

نفر6
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آسان ثبت

asansabt.com info@asansabt.com

تیــم آســان ثبــت بــرای اولیــن بــار ســامانه هــای آنالیــن خدمــات 
ثبتــی را در کشــور ارائــه داده اســت.

02143498 02143498

خدمات حقوقی و ثبتی

For the first time, Asan Sabt has provided online registra-
.tion services in Iran

نفر5

آسان بورس

asanbourse.ir contact@asanbourse.ir

آســان بــورس یــک پلتفــرم تحــت وب بــرای طراحــی اســتراتژی 
ـی و فیلترنویســی در بــازار ســرمایه هســت. معامالـت

02191070275 02191070275

بورس

 platform for designing trading strategies and filtering in
the capital market

نفر5

آژیراک سیستم افالک

www.smartflip.ir hello@smartflip.ir

1- اپلیکیشــن خدمــات روســتایی کــه تمرکــز بــر روی عرضــه و 
تقاضــا روســتایی دارد2- گلخانــه هوشــمند در جهــت بهینــه کــردن 

محصــوالت

01732543760 01732543760

اینترنت اشیا ، توسعه دهنده موبایل اپلیکیشن و وب 
اپلیکیشن

 rural services application software that focuses on rural
supply and demand

نفر7

ایمن گران رابط پرداز فردا

www.rabetpal.ir rabetpal@gmail.com

رابــط پــال بــا واســطه گــری میــان خریــداران و فروشــندگان در 
فضــای مجازی،ایــن معامــالت را تضمیــن مــی کنــد

02433365625 02433365625

معامالت اینترنتی

Guaranteed transactions on Telegram and Instagram

نفر10
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آموزشگاه زبان کوکی

www.cookielanguage.ir Shayanbehjati@yahoo.com

مــا بــا روش ریشــه شناســی، بــه داوطلبــان آزمــون هــای بیــن 
ــگارش  المللــی، آمــوزش لغــت میدیــم. همچنیــن تخصصمــون، ن

آکادمیــک انگلیســه

02144061977 02144061977

آموزش آیلتس و لغت با روش ریشه شناسی

We teach IELTS applicants etymology of words

نفر5

آکادمی یاسان

yasanacademy.ir info@yasanacademy.ir

آکادمــی یاســان در زمینــه آمــوزش برنامــه نویســی و بــازی ســازی 
بــا هــدف تقویــت تفکــر منطقــی بــه دانــش آمــوزان فعایــت 

ــد میکن

02166033273 02166033273

آموزش برنامه نویسی به دانش آموزان

 Yasan Academy is an institution dedicated to teaching
,programming and game making to young learners

نفر45

آکادمی موسیقی آرمیس

Armisacademy.com info@armisacademy.com

آمــوزش موســیقی بصــورت ســطح بنــدی شــده و گام بــه گام 
ــا پشــتیبانی کامــل هنرجــو و همچنیــن قابلیــت ارتبــاط  همــراه ب

ــا اســتاد ب

01133410938 01133410938

آموزش موسیقی

Learning music in step-by-step manner with the full sup-
port of the student as well as the ability to communica

نفر5

آقای پرداخت

aqayepardakht.ir info@aqayepardakht.ir

آقــای پرداخــت پرداخــت یــار رســمی شــاپرک و بانــک مرکــزی زیــر 
مجموعــه شــرکت وب میزبــان گیــل

01332420965 01332420965

خدمات پرداخت و مالی

Aqaye Pardakht

نفر7
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باغن

www.baghon.com info@baghon.com

ــا را  ــه ه ــا و خان ــاغ ه ــان ب ــاط می ــه ارتب ــی ســت ک ــن پلتفرم باغ
بهبــود مــی بخشــد تــا محصــوالت تــازه رابــه طــور مســتقیم تهیــه 

کنیــد

02128421238 02128421238

فروش مستقیم محصوالت کشاورزی

 baghon is a platform that connects farms to home so you
can buy fresh fruits directly

نفر6

بادی آناالیزر

www.bodyanalyser.ir info@bodyanalyser.ir

طراحــی و تولیــد محصــوالت و خدمــات ســنجش ترکیبــات بــدن 
بــا کاربردهــای تناســب انــدام ، تغذیــه و تشــخیص هــای پزشــکی

09196243770 09196243770

تجهزات پزشکی/ تجهیزات ورزشی

 Design and manufacture of products and services for
 measuring body composition with fitness, nutrition and
med

نفر5

آهوگ

www.ahoog.com info@ahoog.com

طراحــی، معرفــی و فــروش محصــوالت صنایــع دســتی سیســتان 
و بلوچســتان

05433442038 05433442038

صنایع دستی

Design and sale of handicraft products in Sistan and Bal-
uchestan

نفر5

آن واش

www.onwashapp.ir onwash.info@gmail.com

خدمــات کارواش آنالیــن بــدون آب در محــل مشــتری - خدمــات 
خشکشــویی آنالیــن

01133253589 01133253589

خدمات نظافت آنالین

 Online carwash services without water at the customer’s
place - online laundry services

نفر3
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بینش مدیا

www.bineshmedia.com bineshmedia@gmail.com

بینــش مدیــا ســامانه برنامــه ریــزی کمپینهــای تبلیغــات محیطــی 
) بیلبوردهــا و ..( و صوتــی و تصویــری اســت

02128428350 02128428350

برنامه ریزی تبلیغات

bineshmedia is an online platform for out of f home me-
dia planning

نفر5

bimboot بیمبوت

www.bimboot.com bimboot24@gmail.com

B2C B2B B2B2C اینشورتک با رویکرد فعالیت

07137315268 07137315268

اینشورتک

INSURANCE TECHNOLOGY

نفر3

به روزرسان فن آور بین الملل

www.beroozresaan.com info@beroozresaan.com

اولیــن بــازار آنالیــن مــواد غذایــی در ایــران کــه ارتبــاط مســتقیم 
بیــن تولیــد کننــده و مصــرف کننــده را برقــرار کــرده.

02196647 02196647

بازارآنالین مواد غذایی

First Online Food store which has made straight connec-
tion between producers and customers

نفر130

باینو

www.buynowco.ir mst.fekri@gmail.com

باینو یک فروشگاه هوشمند بدون فروشنده است.

02128422757 02128422757

خرده فروشی

.Buynow is a smart store

نفر6
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پپی دیگر

peppydigger.com info@peppydigger.com

سامانه رصد، تحلیل و مدیریت شبکه های اجتماعی

02122001519 02122001519

شبکه های اجتماعی

 social network observation, analysis and management
webservic

نفر5

پانچ کارت

www.punchcard.ir info@PunchCard.ir

پانــچ کارت نــرم افــزار مدیریــت منابــع انســانی و کنتــرل تــردد 
همــراه بــا قابلیــت محاســبه حقــوق ودســتمزد و تهیــه دیســکت 

بیمــه اســت

02177075483 02177075483

نرم افزار مدیریت منابع انسانی و کنترل تردد

Punchcard is a human resource management and At-
 tendance software. along with the ability to calculate
payroll

نفر10

پالسی نو

www.pulsyno.com support@pulsyno.com

پالســی نــو، ســامانه هوشــمند خدمــات پزشــکی: پالســی نــو بــا در 
اختیــار داشــتن زیــر ســاختی حرفــه ایــی و تیــم مجــرب، امــکان 

برقــراری

02126856241 02126856241

پزشکی و درمانی

 Pulsyno is a smart system for reserving appointment
 from medical centers including Imaging (MRI- CT Scan-
Sono

نفر12

پادی

www.pody.ir info@pody.ir

اســتارتاپ پــادی پلتفــرم رایگانــی اســت بــرای اشــترام گــذاری و 
شــنیدن پادکســت و ارائــه خدمــات بــه تولیدکننــدگان پادکســت.

02188967160 02188967160

پادکست

Pody is a free streaming and listening platform for pod-
.cast and we provide some services for podcasters

نفر4
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پیشگامان توسعه اینترنت اشیا

www.gorganiau.ac.ir farhadi.dev@gmail.com

در حوزه تولید محصوالت مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء

01732133387 01732133387

اینترنت اشیاء

Design and manufacture of IoT compliant products

نفر2

پیشگامان اعتبارآفرین شریف

www.ghesta.ir info@ghesta.ir

قســطا پلتفــرم نوینــی بــرای تســهیل خریــد اعتبــاری منصفانــه 
ــه اســت. ــراد جامع ــوم اف ــرای عم ب

02191070092 02191070092

لندتک

 Ghesta is a novel platform in order to facilitate fair credit
.purchases for people

نفر12

پویا نوآوران نوین آسا

www.poya-co.ir info@poya-co.ir

پلتفــرم ارائــه راه حــل هــای هوشــمند در بســترهای نــرم افــزاری و 
ســخت افــزاری بــه کســب و کارهــا و مشــتریان خانگــی

02177811871 02177811871

هوش مصنوعی، اینترنت اشیا

 Platform for providing smart solutions in both software
and hardware platforms to businesse and home custom-
ers

نفر4

پرورش و تولید قارچ داروئی گانودرما

www.farjam.com siamakfarjam@yahoo.com

قــارچ داروـئـی گانودرمــا دارای 400 مــاده موثــره دارای خاصیــت 
ــر اســت. ــر واگی ــان بیماریهــای غی ــرای درم ــوری وب ضــد توم

08733225103 08733225103

تولید قارچ داروئی گانودرما

 Ganoderma medicinal fungus has 400 active ingredients
-with anti-tumor properties and for the treatment of non
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تک تاک تیوی

www.techtalktv.ir info@techtalktv.ir

طریــق  از  کارفرمایــان  بــه  پیمانــکاران  ـی  معرـف بســتری جهــت 
ـی مهارـت ویدئوهــای  ســاخت 

02191014928 02191014928

پلت فرم آموزش مهارت های شغلی از طریق بستر

A platform to introduce contractors to employers by mak-
ing skill videos

نفر3

TerraUnity ترا یونیتی

www.terraunity.com info@terraunity.com

ساخت نرم افزار جهت توسعه بازی های کامپیوتری

02122098977 02122098977

توسعه نرم افزار های ساخت بازی های رایانه ای - شبیه سازی 
کامپیوتری دنیای واقعی

 We are an indie studio working on game development
tools

نفر3

تجهیزات آزمایشگاهی ژاو

mstpark.com jawco.1@gmail.com

ــزات آزمایشــگاهی واکنشــهای حســاس  طراحــی و ســاخت تجهی
ــرژی خورشــیدی ــه هــوا و همچنیــن سیســتمهای ان ب

02191082100 02191082100

تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی

 Design and manufacture of laboratory equipment for air
sensitive reactions as well as solar energy systems

نفر3

پیکسمر

www.pixmer.com pixmer.com@gmail.com

پلتفــرم رزرو آنالیــن عــکاس و فیلمبــردار هنــر مــا ثبــت خــاص 
تریــن لحظــات شماســت.

02188967160 02188967160

رزو آنالین عکاس و فیلمبردار

Online booking platform for photographers and videog-
.raphers Our art is to record your most special moments

نفر4
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توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر/ آیدیا

idia.app info@idia.app

اپلیکیشن آیدیا دستیار هوشمند کنترل قند میباشد.

02126350487 02126350487

سالمت

translation diabetes

نفر10

توسعه اقتصاد جامعه محور بین الملل

Www.relationdeep.com Relationdeepinternaional@gmail.com

فروشــگاه اینترنتــی محصــوالت آمــازون بــا خریــد بــدون معطلــی 
و تحویــل در لحظــه خریــد محصــوالت خــاص و منحصــر بــه فــرد 

وارداتــی از

02188635826 02188635826

فروشگاه اینترنتی

Amazon products online store with purchase without de-
lay and instant delivery Purchase special and limited pro

نفر5

تلویزیون اینترنتی مجمع جهانی کارآفرینی و 
نوآوری

weniforum.comtv info@weniforum.com

ــی، موفقیــت، اســتارتاپ  ــورد کارآفرین ــا در م ویدئوهــای روز دنی
هــا، رشــد فــردی، تجــارت، اقتصــاد و ســایر موضوعــات مرتبــط

02433745750 02433745750

رسانه کسب و کار و کارآفرینی

Business TV

نفر5

تالشگران سرو پایدار

sarvban.com admin@sarvban.com

بازاریابی و بازارسازی و بازاررسانی محصوالت کشاورزی

02188551917 02188551917

مدیریت بازار و تجاری سازی محصوالت کشاورزی

marketing and reinventing bazaar of agriculture’s prod-
ucts

نفر12
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چراغا

www.cheragha.ir cheraghaofficial@gmail.com

ــر  ــردی ب ــوزه توســعه ی ف ــات آموزشــی در ح ــده خدم ــه دهن ارائ
اســاس دانــش نوروســاینس

02166005983 02166005983

آموزشی- کوچینگ- توسعه فردی

education, individual development, coaching

نفر12

جنگل

Capsulejangal.ir fcompost@yahoo.com

کپســول ارگانیــک جنــگل بــرای صرفــه جویــی تــا 90 درصــد در 
مصــرف آب درختــان و گیاهــان کاشــت کپســول در پــای درخــت 

افرایــش موادآـلـی

02122193764 02122193764

کشاورزی

jungle organic capsule reduce up to 90% water consump-
tion for tree

نفر5

ُجزَوم

www.jozvam.ir jozvam.ir@gmail.com

آمــوزش بــر بســتر اینترنــت بــرای دانــش آمــوزان، دانشــجویان و 
مشــتاقان یادگیــری

02166027727 02166027727

آموزش

Internet learning for students and enthusiasts of learning

نفر3

تیله

www.T-le.ir Tileh.app.ir@gmail.com

تیله اپلیکیشن یوگای کودکان با آموزش و آزمون

02177075483 02177075483

نرم افزار یوگای کودکان

Tileh is a Child yoga application with training and evalu-
ation

نفر5



30STARTUPS
استارتاپها

خانه هوشمند رایان

rayan.technology info@rayan.com

فنــاوری پیشــرفته ی رایــان، خانــه ی هوشــمند را بــا حفــظ کیفیــت 
ـی بــرای عمــوم تبدیــل کــرده  از یــک کاالی لوکــس بــه محصوـل

اســت.

02173227891 02173227891

اینترنت اشیا - خانه هوشمند

 Rayan’s advanced technology has turned the Smart
 Home from a luxury item into a product for the general
public

نفر5

حامی باش

hamibash.com info@hamibash.com

آنالیــن  یــک صفحــه  ســاخت  بــا  می توانیــد  بــاش  حامــی  در 
ــه صــورت مســتمر  هــواداری حمایت هــای مالــی مخاطبانتــان را ب

جــذب نماییــد.

02141087175 02141087175

جمع سپاری

 Hamibash is an online platform for giving and receiving
.perminent donation

نفر4

چمدون

chamedoon.me riyahimr@yahoo.com

چمــدون بســتری اســت کــه بــه کاربــران ایــن قابلیــت را میدهــد 
تــا در ســفرهای خــود بــدون اینترنــت از محتــوا ســرگر کننــده لــذت 

ببرنــد

03132282747 03132282747

ارائه محتوای سرگرم کننده )فیلم ، موزیک و بازی( در سفر 
بدون نیاز به اینترنت

chmedoon is a platform that gives users the ability to en-
joy entertaining content on their travels without the

نفر8

چکاوا

chakava.com info@chakava.com

ــه صــدای  ــا هــدف دسترســی آســان و راحــت ب ــکاوا ب ســایت چ
گوینــدگان طراحــی شــده اســت

02188898383 02188898383

صدا و نریشن

 Recording of narration of Iranian narrators is an essential
item for producing audio and video program

نفر8
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دکترآباد

www.DoctorAbad.com info@doctorabad.com

دکترآباد

02166174921 02166174921

علوم پزشکی

.DoctorAbad; It is a virtual land for all medical student

نفر40

خورشیدشاپ

www.khourshidshop.com info@khourshidshop.com

خورشیدشــاپ عرضــه کننــده انــواع بــازی کامپیوتــری و کنســول 
متناســب بــا رده ســنی، کنســول بــازی و لــوازم جانبــی، جدیدتریــن 

مقــاالت

02166952870 02166952870

فروشگاه آنالین عرضه انواع بازی کامپیوتری و کنسول 
متناسب با رده سنی، کنسول بازی و لوازم جانبی

 Khorshidshop supplier of all kinds of computer games
and consoles according to age category, game consoles

نفر4

خودرویار

khodroyar.org info@khodroyar.org

خودرویــار، پلتفــرم جامــع خدمــات هوشــمند حــوزه خــودرو اســت 
و اپلیکیشــن خودرویــار، دســتیار شــخصی و هوشــمند خــودرو 

اســت.

02144801157 02144801157

خودرو و خدمات مرتبط با آن

 Khodroyar is a comprehensive intelligent service platform
.in the field of automobiles

نفر5

خدمات هوشمند فالمینگو

lawmingo.com info@lawmingo.com

المینگــو یــک پلتفــرم هوشــمند تولیــد آنالیــن قــرارداد و مشــاوره 
حقوقــی تخصصــی اســت.

02188678691 02188678691

پلتفرم خدمات حقوقی آنالین المینگو

Lawmingo is a smart online platform for contract genera-
.tion and specialized legal consultation

نفر6
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دوزلی بوک

doozlibook.ir info@doozlibook.ir

دوزلــی بــوک پلتفــرم ســاخت کتــاب داســتان اختصاصــی کــودک 
بــا اســم، مشــخصات و عکــس خــود بچــه هاســت.

02128426191 02128426191

کتاب داستان اختصاصی کودک

 Doozlibook is a platform for making a book dedicated to
children with their own names, profiles and photos

نفر10

دورنریز

www.doornarizco.com info@doornarizco.com

اولیــن ســامانه آنالیــن و تخصصــی خریــد و جمــع آوری ضایعــات 
فلــزی )خانگــی و صنعتــی( در محــل مشــتری

02133953091 02133953091

خرید و جمع آوری ضایعات به صورت آنالین

 The first online and specialized system for purchasing
(and collecting metal scrap (household and industrial

نفر30

دکترموتوری

drmotori.com dr.motori.start@gmail.com

کار دکترموتــوری تعمیــرات تخصصــی موتورســیکلت و تامیــن 
قطعــه آن میباشــد.

02128424485 02128424485

خدمات تخصصی موتورسیکلت

we fix motorcycles wherever they are

نفر4

دکترسی

ww.drsiapp.com fe.ebaadi@gmail.com

و  پزشــکی  خدمــات  ارائــه  ســویه  دو  پلتفــرم  یــک  دکترســی 
باشــد مــی  ســالمتی  حفــظ  و  بهبــود  بــرای  ســالمتی 

02191005077 02191005077

ارائه خدمات سالمت الکترونیک

 Dr.Si is a two-sided platform for providing medical and
health services to improve and maintain health

نفر10
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دیده پردازان آسان ساخت

www.kargarin.ir kargaringroup@gmail.com

ــه خدمــات  ــی و ســاختمانی در زمین ــن یــک پلتفــرم عمران کارگری
ســاخت و ســاز میباشــد. گزینــش نیــرو فــروش مصالــح و بیمــه 

ســاختمانی

07136460996 07136460996

عمران و ساختمان

 Kargarin is a construction and construction platform in
the field of construction services. Force selection Sa

نفر10

دیجیتون

www.digitoon.tv Admin@digitoon.ir

بزرگتریــن VOD اختصاصــی کــودک و نوجــوان بــا 6.000 عنــوان 
محصــول شــامل انیمیشــن ، موزیــکال، کتــاب  صوتــی و محتــوای 

آموزشــی

02142570224 02142570224

پلتفرم تماشای آنالین انیمیشن و کارتون

The largest VOD for children and adults with 6,000 prod-
uct titles including animations, musicals and etc

نفر15

دیجی مال

www.di-gi-mall.ir info@di-gi-mall.ir

دیجــی مــال یــک پلتفــرم فــروش انالیــن فایــل هــای مجــازی مــی 
باشــد

02155604924 02155604924

پلتفرم فروش فایل های دیجیتال

 DigitalMall is an online store of digital products. DigiMall is
a platform for you to sell your files

نفر2

دیجی قسطی

www.digighesti.com info@digighesti.com

ــع انســانی شــرکتها  ــرای مناب ــات رفاهــی ب ــن خدم ــورم آنالی پلتف
و ســازمان هــا

02166917905 02166917905

فروش آنالین اقساطی

 online shopping platform for welfare services for human
resources

نفر12
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روبرد

www.robord.ir info@robord.ir

ـی روبــرد بــرای برقــراری ارتبــاط  شــبکه اجتماـعـی تجاری-تحصیـل
ــا کســب  ــالن ب ــارغ التحصی ــی، دانشــجویان و ف ــز علم ــن مراک بی

وکار هــا

02538861502 02538861502

شبکه اجتماعی تجاری تحصیلی

 Business-Educational Social Network for Communication
between Scientific Centers, Students and Graduates with

نفر5

رست مانا

www.rostmana.com info@rostmana.com

ابعــاد  در  دکوراتیــو  هوشــمند  گلخانه هــای  تولیدکننــده 
دور راه  از  کنتــرل  قابلیــت  بــا  مینیاتــوری 

02144063917 02144063917

اینترنت اشیاء

 Producer of smart decorative greenhouses in miniature.
dimensions with remote control capability

نفر4

ردمنت

www.redment.ir info@redment.ir

فعــال در حــوزه مدیریــت دانــش ســازمانی ) بــر اســاس سیســتم 
انتولــوژی(

02122853702 02122853702

حوزه مدیریت دانش سازمانی

Active in the field of organizational knowledge manage-
(ment (based on the ontology system

نفر5

رایتینو

www.raitino.com info@raitino.com

رایتینو، سامانه اعزام کاردان حوزه رایانه ای به محل است.

02191012542 02191012542

فناوری اطالعات و رایانه

Raitino, is a computer field dispatch system to the loca-
tion

نفر2
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زهرایی

www.snapmelk.com snapmelktehran@gmail.com

اســنپ ملــک توســط وکالی دادگســتری و کارشناســان حقوـقـی 
در زمینــه خریــد ، فــروش ، رهــن ، اجــاره ،مشــارکت درســاخت 

ــدازی شــد راه ان

02133096077 02133096077

حقوقی &امالک

Lawyer

نفر5

رویال محتوا

www.royalmohtava.com info@royalmohtava.com

تولیــد محتــوای ویدیویــی، صوتــی و متنــی بــرای کســب و کارهــا، 
مدرســین و مشــاغل خانگــی

02144005186 02144005186

تولید محتوا

we creat content for startups

نفر5

رونق

www.ronagh.net info@ronagh.net

بیــن  واســطه هــای  و حــذف  یابــی  در جهــت مشــتری  رونــق 
میکنــد. ارائــه  را  خــود  خدمــات  فروشــنده،  و  تولیدکننــده 

02156925382 02156925382

حوزه فعالیت تولیدکننده و فروشده

 In order to find customers and eliminate intermediaries
between manufacturer and seller, provides its services

نفر2

رورو | حمل و نقل اشتراکی پاک

www.myroro.ir info@myroro.ir

رورو ارائــه دهنــده نســل جدیــد حمــل و نقــل شــهری پــاک و 
ـی در ایــران  اشــتراکی بــا نــاوگان اســکوتر و دوچرخــه هــای برـق

اســت.

02122902192 02122902192

اجاره اسکوتر برقی و دوچرخه های اشتراکی برای سفرهای 
درون شهری

 RoRo is the new generation of micromobility services in
.Iran, with a fleet of shared smart bikes and scooters

نفر10
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ساناکار

www.sanakar.ir info@sanakar.ir

فروشگاه آنالین . سوپرمارکت آنالین

02166129825 02166129825

سوپرمارکت آنالین

Online grocery store

نفر2

سامانه هوشمند چاپوپک

www.chapopack.com info@chapopack.com

ــن و همچنیــن مشــتریان  ــره تامی ــاز زنجی ــه نی ــوی ک پلتفرمــی ق
ــد. ــرآورده مــی کن ــدی رو ب صنعــت چــاپ و بســته بن

02122953105 02122953105

صنعت چاپ و بسته بندی

 The Platform which Solves the needs of customers and
the supply chain of the printing and packaging industry

نفر5

سامانه بریم کوه

berimkouh.com info@berimkouh.com

ــرای معرفــی برنامه هــای مختلــف  بریــم کــوه ســامانه ای اســت ب
کوهنــوردی،  طبیعــت گــردی، ســنگنوردی، غارنــوردی، اســکی و ...

02128424450 02128424450

کوهنوردی - گردشگری

Berimkouh is a market place platform to connect ecot-
ourists and hikers to the clubs

نفر3

ساتراپی

www.satrapay.co info@satrapay.co

بــا  پرداخــت  و  انــداز  پــس  برنامــه حســابداری،  یــک  ســاتراپ 
میباشــد ســی  اف  ان  تکنولــوژی  پایــه  بــر  موبایــل  گوشــی 

0912939879 0912939879

مدیریت مالی و پرداخت بر پایه ان اف سی

SatraPay is a financial management and payment appli-
cation that helps you to easily submit your costs

نفر6
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ست پلت

www.satplat.com info@satplat.com

از دانــش  بــا اســتفاده  آنالیــز و تحلیــل تصاویــر ماهــواره ای 
ســنجش از دور و الگوریتــم هــای هــوش مصنوعــی بــرای بخــش 

کشــاورزیی

02128427761 02128427761

سامانه پایش سالمت محصوالت کشاورزی مبتنی بر فناوری 
های فضایی

analysis of satellite images using remote sensing knowl-
edge and artificial intelligence algorithms for the pre

نفر10

سبز پوش

www.greencover.webs.com urmia_greencover@yahoo.com

ــی و  تولیــد پوشــش طبیعــی کــه باعــث افزایــش مــدت انبارمان
حفــظ کیفیــت محصــوالت کشــاورزی مــی شــود

04433433319 04433433319

گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، ترکیبات طبیعی

 production of natural cover which increase storage time
and maintaining quality of agricultural products

نفر3

سایمو

www.symolife.com info@symolife.com

بــرای  کــه  هاســت  ســرویس  از  ای  مجموعــه  شــامل  ســایمو 
هوشــمند ســازی فروشــگاه آنالیــن لبــاس مــورد اســتفاده قــرار 

میگیــرد

02166069358 02166069358

مد و فشن

 SYMO includes a set of AI services used to make online
clothing store smart

نفر3

سایکالپس

www.cyclops.vision info@cyclops.care

ســایکالپس بــا اســتفاده از الگوریتــم هــای هوشــمند درمانــی 
ــاری هــا  ــان بیم و واقعیــت مجــازی باعــث افزایــش ســرعت درم

مــی شــود.

02126100588 02126100588

سالمت هوشمند

Cyclops accelerate the treatment process by using thera-.
peutic methods, algorithms and virtual reality

نفر7
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سگمنتینو

segmentino.com support@segmentino.com

ســگمنتینو یــک پلتفــرم مارکتینــگ اتومیشــن اســت کــه بــا 
بازگشــت  نــرخ  افزایــش  باعــث  ـی  از هــوش مصنوـع اســتفاده 

کاربــران شــما میشــود.

02191027128 02191027128

مارکتینگ

Segmentino is a powerful marketing automation plat-
.form that utilizes AI algorithms to increase user retention

نفر20

سروهانا پارسیان

www.sarvehana.ir info@sarvehana.ir

بــازی  اپلیکیشــن  هانــا:  آنالیــن  مشــاوره  اپلیکیشــن  فارگــو: 
روانشناســی ماهنامــه  بهــروان: 

02122513148 02122513148

فرهنگی اجتماعی

Hana”; Play application for children Fargo”; Online coun-
seling application Behravan”; Psychological Monthly wi

نفر33

سرام پخش

cerampakhsh.com info@cerampakhsh.com

ســرام پخــش بــازار آنالیــن کاشــی و ســرامیک و دکوراســیون 
مبتنــی بــر ســبک و ســلیقه مصــرف کننــده ایرانــی

03538274760 03538274760

بازار آنالین کاشی ، سرامیک و دکوراسیون

CeramPakhsh Online Market of Tile Ceramic & Decora-
tion Based On Iranian Customers Style and tact

نفر23

ستاره حیات

www.setarehayat.ir info.setarehayat@gmail.com

حــوزه ارائــه خدمــات پزشــکی و بهداشــتی درقالــب اپلیکیشــن و 
تولیــد محتــوای بــا ارزش در مــورد ســالمتی

08733167662 08733167662

خدمات پزشکی

 The field of providing medical and health services in the
form of applications and production of valuable cont

نفر3



39STARTUPS
استارتاپها

شرکت هوم

www.smarthoom.com info@smarthoom.com

دســته  تمــام  تــوان  مــی  هــوم  دســتگاه های  از  اســتفاده  بــا 
کلیدهــا و ریموت هــا را حــذف کــرد و بــه گوشــی منتقــل کــرد.

02177349936 02177349936

اینترنت اشیا

Open garage doors with your smart phone. Manage ac-
.cess to your door lock

نفر8

شرکت سفرهای الکترونیک کیش )ایسفر(

esafar.comfa esafarcom@gmail.com

ایســفر درحــوزه ی ارایــه انــواع خدمــات جهانگــردی و مســافرتی بــا 
بهتریــن و بــه روز تریــن تکنولــوژی فعالیــت میکنــد

02172217 02172217

گردشگری

 operates in the field of providing a variety of tourism and
travel services with the best and most up-to-date

نفر15

شرکت توسعه انفورماتیک سیمرغ

simorq.co info@simorq.co

تیک تاک و کاالکشن.

02188866577 02188866577

ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به استارتاپ ها ، صاحب 
محصول

ticktak , kalauction

نفر12

شرکت آرسام

www.arsamrobotics.com info@arsamrobotics.com

آرســام دارای دو شــعبه شــهربازی تعاملی-رباتیـکـی روبوکیــدز و 
تولیــد اســباب بــازی هایــی بــا محوریــت اموزشی-روانشناســی 

اســت

02166479624 02166479624

سرگرمی و رباتیک و اسباب بازی

 Arsam has two branches of RoboCids interactive-robotic
amusement park and production of toys with educational

نفر30
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طراح ایده نوتاش

yourcall.ir info@yourcall.ir

آمــوزش مهــرات هــای فــردی و کســب و کار در بســتر آمــوزش 
ــن آنالی

02144280684 02144280683

آموزش آنالین

 Finally, we tried to provide the audience with easy training
and skill training on the online platform

نفر4

صحراداران

www.sahradaran.com sahradaran@gmail.com

صحراداران یک شبکه آنالین خرید مستقیم پسته از کشاورز

03434387612 03434387612

شبکه انالین خرید مستقیم پسته از کشاورز

 Saharadaran is an online network of direct purchase of
pistachios from the farmer

نفر3

شیک و پیک

www.shikupik.ir info@shikupik.ir

ــی  ــد و پوشــاک م ــوزه م ــد تخصصــی در ح ــم چن ــک تی ــد ی مانام
باشــد کــه بــا بــه کارگیــری نیــرو هــای متخصــص در زمینــه هــای 

ــرن ــگ ، ب مارکتین

02186073446 02186073446

تولید محتوا تخصصی حوزه مد و فشن

. content marketing in fashion

نفر12

شیریک

shirik.ir info@shirik.ir

ــن کار خــود را شــروع  ــدودو در چی ــدل پین ــر اســاس م شــیریک ب
کــرده. ایــن کســب و کار بــر اســاس بازاریابــی اجتماعــی کار مــی 

کنــد.

02122743280 02122743279

فروش و بازاریابی اجتماعی

Shirik is based on Pinduoduo business model that is ac-
tive in china

نفر17
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فرتاک ارتباطات الهیج

www.visit-app.ir visitappir@gmail.com

ویزیــت اپ، یــک پلتفــرم بــرای دریافــت سفارشــات از واحدهــای 
صنفــی و تحویــل آن بــه شــرکت هــای پخــش اســت.

01333338188 01333338188

صنعت پخش

 Visit App is a platform for delivering orders to distribution
companies

نفر4

فرا راهبرد آرمان

www.ashidstudio.com admin@ashidstudio.com

babysis پلتفــرم نگهــداری، چــک رشــد و نیازهــای یــک کــودک از 
قبــل از تولــد تــا 18 ســالگی اســت + پرونــده ســالمت الکترونیــک 

نــوزاد

02126409700 02126409700

پرونده الکترونیک سالمت همچنین رشد و سالمتی کودک

 babysis is a platform for the care,development of a child,
before birth upto 18+electronic baby health record

نفر8

غذالند

www.ghazaland.com info@ghazaland.com

غذالنــد بــا تمرکــز بــر گــردآوری هنــر آشــپزی اقــوام ایرانــی قصــد 
دارد راهنمــای خانــم هــا و آقایــان عالقــه منــد بــه آشــپزی باشــد

02155836687 02155836687

سایت آموزش آشپزی و شیرینی پزی

cooking in land of food

نفر2

عطارچی

www.attarchi.com attarchi15@gmail.com

فروشگاه آنالین

02133608609 02133608609

آموزش طب سنتی و فروش گیاهان دارویی و محصوالت 
وابسته

online shop

نفر3
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فناوری هوشمند زیگ

www.zigtechs.com info@zigtechs.com

ارائــه راهکارهــای نویــن بــرای پایــش و بهینــه ســازی مصــرف 
انــرژی بــا اســتفاده از هــوش مصنوـعـی و تحلیــل داده.

02188379082 02188379082

انرژی و هوش مصنوعی

The Intersection of AI, IoT and Blockchain

نفر5

فضاپایه کشت یار

keshtyaar.ir info@keshtyaar.ir

اســتفاده از تکنولــوژی ســنجش از دور و تصاویــر ماهــواره ای 
بــرای کمــک بــه مدیریــت بهتــر مــزارع و بــاال بــردن بهــره وری 

محصــوالت

02188673298 02188673298

کشاورزی دقیق

 using satellite images to analyse agricultural crops and
improve farms managementt

نفر5

فروش بان گستر ایرانیان

www.bahamplus.com info@bahamplus.com

فعــال در زمینــه ارایــه خدمــات ســلف ســرویس و تولیــد و بهــره 
ــرداری از دســتگاههای فــروش خــودکار ب

02166410047 02166410047

خدمات سلف سرویس

providing soloutions in cnvenience industry

نفر10

فرهنگسازی

www.Farhangsazi.com info@Farhangsazi.com

فرهنگسازی

02176250233 02176250233

فرهنگسازی

culture

نفر3
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كودكان ثروت ساز پيشرو

www.managerkids.ir ali_ranjbarsamen@yahoo.com

هوش

02144297274 02144297274

هوش

Entertainment / Training Package Training

نفر5

قرآن استور

www.quranstore.ir quranstore.ir@gmail.com

فروشگاه اینترنتی عرضه قرآن کریم و محصوالت قرآنی

04133377960 04133377960

کتاب قرآن و محصوالت قرآنی

 Online store for offering the Holy Quran and Quranic
products

نفر4

فیورگجت

www.fevergadget.com info@fevergadget.ir

طراحــی، ســاخت و تولیــد گجــت پوشــیدنی فیورگجــت )تبســنج 
هوشــمند(

02184243827 02184243827

تولید تجهیزات پزشکی

FeverGadget is our product. It can continuously meas-
 ures body temperature, generates emergency alarm and
share

نفر5

فیناپ

finupevent.ir finupevent@gmail.ir

فینــاپ؛ تنهــا رویــداد تخصصــی مســتمر در حــوزۀ فناوری ھــای 
ـی )فین تــک( اســت. ماـل

09307707375 09307707375

رویداد حوزۀ فین تک

Finup Event is only FinTech Conference in Iran

نفر10
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کارآفرینی شریف

www.sharifstar.com beigimaryam66@gmail.com

ســتاره  کارآفرینــی  افزایــی  تــوان  و  اســتعدادیابی  ـی  مـل طــرح 
ـی شــریف شــریف - تحــت حمایــت مســتقیم دانشــگاه صنعـت

02166166337 02166166337

استعدادیابی و توان افزایی کارآفرینی

National Talent assessment and redevelopment pro-
gramm -sharif star- with the support of sharif UNI

نفر40

کارافن پرداز مبتکر مانا

www.boom-gard.com boom.gard.app@gmail.com

هتــل،  گــردی،  بــوم  هــای  اقامتــگاه  آنالیــن  رزرو  ســرویس 
آپارتمــان، ویــال و... بــا بیــش از دوهــزار اقامتــگاه در سراســر ایــران

02176251263 02176251263

سرویس رزرو آنالین اقامتگاه

 Select, Compare and book your Residence with
BoomGard in thousands of Residences from all over Iran

نفر6

کادوس پالس

www.kadoosplus.ir kadoosplus@gmail.com

مشــاوره و ایــده پــردازی در خصــوص بازاریابــی و تبلیغــات کســب 
و کارهــا، بــا اســتفاده از محصــوالت و هدایــای خــاص تبلیغاتــی

01333366909 01333366909

تبلیغات و بازاریابی

marketing, ADS, customize product for business

نفر5

کادرو

www.kadro.co info@kadro.co

ســاده تریــن و بــه صرفــه تریــن راه بــرای داشــتن یــک عــکاس و 
فیلمبــردار حرفــه ای

02128425220 02128425220

سامانه عکاسی و فیلمبرداری

online photography and videography marketplace

نفر8
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کشینه

www.cashineh.com info@cashineh.com

ــه  کشــینه بنیانگــذار افیلییــت مارکتینــگ در ایــران اســت کــه ب
کاربــران خــود کــش بــک میدهــد.

02122370280 02122370280

کسب و کار اینترنتی

 Cashineh is a newly established startup which is known to
be the very first cash back website in iran

نفر6

کاکتی استور

www.cactistore.ir info@cactistore.ir

کاکتــی اســتور - بــازار آنالیــن کاکتــوس و گیاهــان زینتــی ؛عرضــه 
مســتقیم از گلخانــه

02128429394 02128429394

گل و گیاه

 Cactistore - Online market for cactus and ornamental
plants; direct supply from the greenhouse

نفر4

کارمنتو

karmento.ir info@karmento.ir

کارمنتــو اولیــن اپلیکیشــن مشــاوره تخصصــی در حــوزه هــای 
وکار کســب 

02149202020 02149202020

سامانه تخصصی کسب و کار

karmento Business Consulting App

نفر10

کارجو پالس

karjoo.plus hi@karjoo.plus

شبکه اجتماعی ورود به بازار کار

02833771614 02833771614

استخدام

hiring social platform

نفر8



46STARTUPS
استارتاپها

گروه آندایز

k22arizetemad.ir karizetemad@gmail.com

اســتفاده از آلیاژهــای فلــزی مقــاوم در برابــر خوردگــی در خطــوط 
لولــه

02177240576 02177240576

تهیه پوشش جهت جلوگیری از خوردگی

using metal

نفر3

کیهان

www.hrkeyhan.com info@hrkeyhan.com

ایده پردازی، نوآوری، خالقیت، ارایه راهکارهای نوین

02188479125 02188479125

ایده پردازی، نوآوری، خالقیت، ارایه راهکارهای نوین

Innovation, Creativity,Ideation

نفر13

کوکین، مرجع ویدئویی آموزش آشپزی ملل

cookinn.ir cookinn2019@gmail.com

ــل  ــی آشــپزی مل ــا مرجــع آمــوزش ویدئوی ــن و تنه ــن، اولی کوکی
و حــوزه ســالمت

02186112716 02186112716

آموزش آشپزی، سالمت و رستوران

Hundreds of International Recipe Videos also for Vegan

نفر6

کالسگرام

classgram.ir support@classgram.ir

ابــزاری بــرای مدیریــت آســان کالس درس و مدرســه و همچنیــن 
ایجــاد ارتبــاط میــان معلــم و والدیــن در مقطــع دبســتان

02166956213 02166956213

آموزش

A tool for easy classroom and school management

نفر3
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لرنیا

learniaa.com learniaa@gmail.com

بــا لرنیــا هدایــت مــی شــوید آمــوزش مــی بینیــد و وارد بــازار 
کار مــی شــوید

02133775780 02133775780

آموزشی

 You’ll be guided, learn and find a approprait job with
Learniaa

نفر12

لبینا همراه امید

www.just.ir info@just.ir

جاســت بــه عنــوان نخســتین شــبکه ی اشــتراک گــذاری اطالعــات 
جــای پــارک در کشــور از ســال 1396 آغــاز بــه کار کــرده اســت .

02191070133 02191070133

خدمات حمل و نقل

Lebina Hamrahe Omid

نفر10

گلپک سبز

Golpacks.ir Golpacks@gmail.com

ــه  ــذ رویشــی و کارت هــای تغذی ــده کاغ ــد کنن گلپــک ســبز تولی
کننــده خــاک از ضایعــات کشــاورزی بــا اســتفاده از تکنولــوژی 

ــه زیســت پای

03132666506 03132666506

کشاورزی و محیط زیست

 Golpacks, a producer of Bio-Based plantable paper and
Soil Nutrition Cards from Agricultural Waste

نفر5

گروه فوالدگران جوان

karizetemad.ir karizetemad@gmail.com

یادگیــری ماشــین، بینایــی ماشــین، در حــوزه فراینــد شــکل دهــی 
فــوالد، ریختــه گــری

02177240576 02177240576

یادگیری ماشین، بینایی ماشین، در حوزه فرایند شکل دهی 
فوالد، ریخته گری

machin learning, steel

نفر3
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مایکو

www.drmyco.ir info@drmyco.ir

ـی و تصویــری از راه دور بــا پزشــکان و مشــاوران،  مشــاوره صوـت
نوبــت دهــی مراکــز درمانــی، نســخه الکترونیــک و پرونــده ســالمت

05137600012 05137600012

سالمت دیجیتال

audio and video consultation with doctors and consult-
ants, appointments, electronic prescription

نفر15

لیوژن فارمد

livogen.co kargars@livogen.co

کنتــرل کیفــی داروهــای بیوتکنولــوژی - ارائــه دهنــده خدمــات 
بیوتکنولــوژی

02188392007 02188392007

کنترل کیفی داروهای بیوتکنولوژی - ارائه دهنده خدمات 
بیوتکنولوژی

 Biopharmaceutical quality control - Biotechnology Service
Provider

نفر30

لینوم

www.linom.ir info@linom.ir

لینــوم یــک پلتفــرم آموزشــی بــر مبنــای میکرولرنینــگ اســت کــه 
بــا تکیــه بــر ویدئــو هــای فشــرده یادگیــری مهــارت هــا را بهینــه 

میکنــد.

02141087182 02141087182

پلتفرم آموزش فشرده )میکرولرنینگ( و آموزش سازمانی با 
متد میکرولرنینگ

 Linom is an educational platform based on microlearning
method rely on short videos that can improve learning

نفر7

لرنیت

www.noafarinan.com info@noafarinan.com

تولید محتوای آموزشی

02166128068 02166128068

آموزش

elearning

نفر4
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موسسه چیامد

www.cipalfestival.com cipalfestival@gmail.com

موسســه چیامــد بــا بیــش از 35 ســال فعالیــت مســتمر در بخــش 
مــد برگزارکننــده »ســی پــال« تنهــا جشــنواره خصوصــی مــد در 

ایــران اســت

02188850503 02188850503

توسعه دهنده کسب و کار مد

Fashion business developer

نفر11

موج افزار

www.mojafzar.com info@nobatak.com

ــن  ــا اســتفاده از درگاه پرداخــت آنالی ــد ب ــام مشــاغل میتوانن تم
ـی بهمــراه امکانــات زیــاد دیگــری داشــت  نوبــت دهــی اینترنـت

باشــند.

02188816078 02188816078

تحلیل، طراحی و توسعه نرم افزار

 All businesses can have online queuing along with many
.other features using the online payment gateway

نفر5

مغز رایانه

www.magzrayaneh.com info.@agzrayaneh.com

ارائه خدمات رایانه سخت افزاری و نرم افزاری

04433854905 04433854905

اولین سامانه خدمات رایانه ) در محل (

The first on-site computer service system

نفر10

مجیکاردیو

www.magicardio.com magicardio.com@gmail.com

ــب و عروقــی به وســیله گجــت و  پایــش مســتمر بیماری هــای قل
پلتفــرم هوشــمند

02188915987 02188915987

گجت پایش بیماری های قلب و عروقی به همراه پلتفرم 
هوشمند

 Continuous monitoring of cardiovascular diseases with
the gadget and smart platform

نفر4
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هلساول

helsawell.com helsawell@gmail.com

هلســاول بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــا بــه آگاهــی رســیدن از 
ــود  ــه و زندگــی خــود را بهب ــد ســبک تغذی ــی کــه مــی خوری غذای

بخشــید.

02122547238 02122547238

تغذیه

 Our application will help you be aware of what you eat
and enjoy a healthy lifestyle

نفر3

هسته فناور ماهورا

www.maahoora.ir maahoorateam@gmail.com

هــدف تیــم ماهورا:تولیــد محتــوا در بســتر آنالیــن و برگــزاری 
ــد و در نهایــت ارتقــا ســطح آگاهــی، دانــش  رویدادهــای هدفمن

و فرهنــگ

01333691094 01333691094

ارائه خدمات تولید محتوا- ارائه خدمات برگزاری رویدادهای 
علمی و فرهنگی

knowledge & culturMaahoora goal:producing con- , 
 tent online & managing purposeful events & increasing
awareness

نفر9

نیکیت

www.nikate.ir nikpendarancharity@gmail.com

کــودکان  فــردی  ی  توســعه  و  محــور  مهــارت  آمــوزش  بــا  مــا 
نیازمنــد بــه دنبــال ایجــاد یــک مــدل پایــدار جهــت بهبــود زندگــی 

آنهــا هســتیم .

02166059630 02166059630

آموزش و توسعه ی فردی مهارت محور کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست

 Skilled education and individual development of poor
children

نفر4

نوین هاب

novinhub.com info@novinhub.com

هــای  شــبکه  همــه  مدیریــت  بــرای  ابــزاری  هــاب  نویــن 
اجتماعی)انتشــار و زمانبنــدی، آنالیــز، مدیریــت کامنــت هــا(در 

اســت. داشــبورد  یــک 

02128424774 02128424774

مدیریت شبکه های اجتماعی

 Novinhub is a tool for managing(post & schedule, analyze,
.manage comments( all social medias in one dashboard

نفر9
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هوش ثروت دارا آفرین

www.hoosheservat.com mail@hoosheservat.com

ــذاری  ــوزش ســواد مالــی و ســرمایه گ ــازی آم ــو، ب ــازی کــش فل ب
دارای خدمــات آموزشــی و همبــازی یابــی در اســتارت آپ باشــگاه 

کــش فلــو

05137051423 05137051423

طراحی ، تولید و بومی سازی انواع بازی های رومیزی در حوزه 
هوش مالی

CASHFLOW Game, financial literacy and investment train-
ing game with educational services and finding playmate

نفر3

هواداران

www.havadaran.com gholamreza.saeadian@gmail.com

ـی  ســامانه جامــع هــواداران فوتبــال )نخســتین شــبکه اجتماـع
تخصصــی هــواداران فوتبــال کشــور(

09199191353 09199191353

فوتبال

Football fans Portal

نفر3

هنرآقا

www.honaragha.com info@honaragha.com

هنرآقــا در تــالش اســت تــا بــازاری بــزرگ بــرای هنــر کشــور بنــا کنــد.
یکــی از اهــداف هنرآقــا ایجــاد فرهنــگ هزینــه کردن بــرای هنر در

08733286892 08733286892

خرید و فروش آثار هنری

 honaragha is trying to build a big market for the country’s
art. One of honaragha goals is to create a culture

نفر4

همراهان آتیه پاسارگاد

www.arashana.com info@hamrahanco.com

پلتفورم آموزش های مجازی کودک و نوجوان

02166425720 02166425720

پلتفورم آموزش مجازی روی تلفن همراه

mobile learning platform for kids and teenagers

نفر8
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ویدان

www.vidone.ir info@vidone.ir

ویــدان یــک پلتفــرم آموزشــی آنالیــن اســت کــه کاربــران میتوننــد 
از طریــق وب ســایت ، اپلیکیشــن اندرویــد و آیفــون آمــوزش 

ببیینــد

02186023811 02186023811

آموزش

 Vidon is an online educational platform where users can
.learn through websites, Android and iOS applications

نفر29

وفاداری سازی لمون

www.mylemon.ir info@mylemon.ir

لمــون پلتفــرم وفــادار ســازی مشــتری بــر پایــه سیســتم پــاداش و 
معــرف بــدون هیــچ گونــه ابــزار اضافــی همــراه بــا نشــان وفــاداری.

01332118785 01332118785

ارائه دهنده سیستم های وفادار سازی مشتری

 Lemon loyalty system based on rewarding and referring
with out any none necessary devices with loyalty mark

نفر4

وصال

www.vesal.co Vesalapplication@gmail.com

در  کــه  اســت  تصویــری  و  ـی  صوـت مذهبــی  رســانه  وصــال، 
می کنــد. فعالیــت  وب  و  اندرویــد  بســتر های 

02188083403 02188083403

رسانه صوتی تصویری با محتوای فرهنگی-مذهبی

 Vesal is a religious audio and video media that operates
.on Android and web platforms

نفر3

هوشمند آرمان گستر اکسین

www.oxincar.ir info@oxinapp.com

پلتفرم جامع خدمات خودرویی ) دستیار هوشمند خودرویی(

02166481218 02166481218

خدمات خودرویی

Smart car assistant

نفر10
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد واحد 
یادگار امام خمینی )ره( شهرری

کیلومتــر 6 اتوبــان تهــران - قــم )بزرگــراه خلیــج فــارس( نرســیده 
ــام )ره(،  ــد حضــرت ام ــروی مرق ــه عوارضــی، ســمت راســت، روب ب

ــادگار امــام)ره( شــهرری. دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ی

groowth.iausr.ac.irfa roshd@iausr.ac.ir

حمایــت از ایــده هــای فناورانــه دانشــجویان، اعضــای هیــات 
علمــی و ســایر افــراد

02155229261 02155229261

دانشگاه علوم پزشکی گیالن- مدیریت توسعه 
فن آوری سالمت

رشــت - خیابــان نامجــو - خیابــان شــهید ســیادتی - روبــروی 
بیمارســتان 17 شــهریور - ســاختمان قدیــم دانشــکده بهداشــت - 

معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه

www.gums.ac.irmdht mdhtgums11@gmail.com

فنــاوری  ذیــل:  هــای  حیطــه  در  فناورانــه  هــای  ایــده  بررســی 
و  ســامت  فنــاوری  تشــخیصی-  فنــاوری  دارویــی-  و  زیســتی 

پزشــکی تجهیــزات 

01333330960 01333330960

پژوهشکده مطالعات فناوری

ستارخان- خ دکتر حبیب الهی- تقاطع سروش یکم- پاک 96

www.tsi.ir info@tsi.ir

شناســایی  میان رشــته ای  تحقیقــات  از  پشــتیبانی  و  انجــام 
حــل  و  فنــاوری  توســعه ی  و  رشــد  حــوزه ی  در  کشــور  مســائل 

ت مشــکا

0216650065 0216650065
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رهپویان دانش و فناوری فرا

تهــران، کارگــر شــمالی، خیابــان 16 امیرآبــاد )فرشــی مقــدم(، پــارک 
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، ســاختمان 1، واحــد 120

rdfco.ir fara.company@yahoo.com

 هوشــمندی تکنولوژیک، نقشــه راه تکنولوژی های کلیدی، مشــاوره
انتقــال و توســعه تکنولــوژی و مدیریت طــرح تکنولوژیک

02188220629 02188220629

توانمندسازان فناوری های نوین

تهــران - کیلومتــر 20 جــاده دماونــد - پــارم فنــاوری پردیــس - 
نبــش نــوآوری هشــتم - پــاک 82 - طبقــه اول

tavanmandsazan.ir info@tavanmandsazan.ir

 مشــاوره، اجــرا و کمــک بــه بنــگاه هــا جهــت توســعه فنــاوری انجــام
ارزیابــی، بازاریابــی، توانمندســازی و کمــک بــه تجــاری ســازی

02196862125 02196862125

تدبیراندیشان آرکا

مشهد،دانشــگاه فردوســی مشــهد، مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری 
ســاختمان شــماره 4

www.arkatac.com arka_idea@yahoo.com

ــت از ــظ و صیان ــه حف ــات حقوقــی و تخصصــی در زمین ــه خدم  ارائ
ــاوری ــادل فن ــاد شــبکه تب ــاوری ، ایج ــری فن ــری، بروک ــی فک دارای

05138799447 05138799447

پیشگامان علم و فناوری های پیشرفته عصر تدبیر

جدیــری  خیابــان  گلگشــت-  خیابــان  آزادی-  خیابــان   - تبریــز 
56 پــاک  ایرانســل-  مرکــز  پشــت  جنوبــی- 

www.Pishghaman.ir hassan.asil@gmail.com

 بازاریابــی غیرشــبکه ای انــواع کاالهــای مجــاز، تولید، خریــد و انتقال
فنــاوری هــای مــورد نیــاز صنایــع، شــرکتها و ســازمان ها

 No. 56, Behind Irancell Center, South Jodeyri St., Golgasht
St., Azadi St., Tabriz

04133380881 04133380880
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مهندسی گسترش سامانه های هیوا

خیابان امام جمعه مجتمع فناوری دانش طبقه4 شماره 404

enterMarts.com info@entermarts.com

 بازاریابــی محصــوالت دانــش بنیــان و فنــاور جــذب ســرمایه و انتقال
فنــاوری رفــع نیــاز فنــاوری صنایــع حمایــت از اســتارپ ها

No404, Danesh Technology building, Imamjome St. Ker-
man, IRAN

03432467751 03432467751

فن بازار منطقه ای استان اصفهان

اصفهــان-خ 22 بهمن-مجموعــه اداری امیرکبیر-ســاختمان شــماره 
2 شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اصفهان-زبقــه دوم

www.asiahitech.com info@asiahitech.com

تبادل ایده و سرمایه ارائه عرضه و تقاضای فناوری

03132688806 03132688806

سنجش و دانش آیریک

اصفهــان، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، ســاختمان صبــا 
ســکه، طبقــه همکــف

www.sdiric.ir info@sdiric.ir

رفع نیاز فناوری صنایع، بازاریابی، تجاری سازی

03133931397 03133931397

سالم کریپتو

خیابــان امــام خمینــی نبــش امــام خمینــی 28 بــرج مرمــر طبقــه 
15

www.salamcrypto.org Mars_SalamCrypto@gmail.com

 ســام کریپتــو بســتری امــن بــا بهتریــن نــرخ خریــد و فــروش بــرای
انــواع ارز دیجیتــال

flat 15, Marmar tower, Emam Khomeini 28th, Mashhad

05138114534 05138114534
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همتا تجارت ایرانیان فردا

مشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین 2، پاک 28

hamtapay.net hamtapayment@gmail.com

ــن خدمــات ارزهــای ــه گســترده تری ــن و ارائ  بســتر معاماتــی آنای
دیجیتــال

.No. 28, Amin 2nd, Sajjad Blvd. Mashhad

05138114534 05138114534

همپا پیشرو بنیان)معدن بوم(

تهران- قلهک- خ یخچال- کوچه 22 بهمن- پاک 5- طبقه سوم

www.madanboom.com info@madanboom.com

معدن بوم: شبکه نوآوری معدن و صنایع معدنی

02128424110 02128424110



پارک هــــــای فنـــــاوری
T e c h n o l o g y  P a r k s
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پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد ICT-حوزه 
کامپیوتر

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472

پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد ICT-حوزه 
زیست فناوری

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472

پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد ICT-حوزه 
برق و الکترونیک

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472

پارک علم و فناوری کرمانشاه

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

علمی-فناوری-پژوهشی

 Kermanshah Science & Technology Park-22 Bahman
Junction- Beheshti BLVD- Kermanshah- Iran

08338259472 08۳۳8259472
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پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد کشاورزی

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472

پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد عمومی-
حوزه صنایع شیمیایی

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472

پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد عمومی-
حوزه تجهیزات پزشکی

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472

پارک علم و فناوری کرمانشاه-مرکز رشد ICT-گیم 
و انیمیشن

بهمــن- ســاختمان  راه 22  کرمانشــاه-بلوار شــهید بهشتی-ســه 
چهــارم جهاددانشــگاهی-طبقه 

www.kti.ir info@kti.ir

پاویــون پــارک علــم و فنــاوری جهــت حضــور واحدهــای فنــاور 
تحــت حمایــت

08338259472 08۳۳8259472
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پارک فنـاوری پردیس

کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس

www.techpark.ir Shoja@techpark.ir

حمایت از شرکت های دانش بنیان

02176250250 02176250250

پارک علم و فناوری هرمزگان

ــان آیــت اهلل غفــاری  ــوار امــام خمینــی)ره( - خیاب ▪بندرعبــاس بل
ــرج  ــن - ب ــی و پمــپ بنزی ــد فاصــل فرهنگســرای طوب شــمالی - ح

ــاوری هرمــزگان ــم و فن ــارک عل ــاوری هرمــز - پ فن

hmstp.ir pr.hmstp@gmail.com

حمایــت و خدمــات از ایــده هــای نوآورانــه توســعه فنــاوری و 
توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و حمایــت پشــتیبانی : اســتقرار 

.... و 

07631017081 076۳1017081

پارک علم و فناوری گیالن

ــه ادارات  ــام - کوچ ــع انتظ ــوار شــهید بهشــتی - تقاط رشــت - بل
دولتــی

www.gstp.ir imaanghorbani@gmail.com

تولیــد فناوری،انتقــال فنــاوری و بومــی ســازی آن تســهیل در 
تجــاری ســازی فنــاوری کمــک بــه توســعه و رونــق اقتصــادی 

منطقــه

01333461555 01۳۳۳461554

پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع 
فرهنگی

تهــران. بلــوار اشــرفی اصفهانــی. نرســیده بــه پــل همــت. خیابــان 
شــهید قموشــی. خیابــان بهــار

www.iccip.ir iccip@usc.ac.ir

تنهــا پــارک تخصصــی و موضوـعـی در حــوزه صنایــع فرهنـگـی و 
خــاق

02146129220 02146129220
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گسترش کاربرد فناوری

یاسوج-شهرک صنعتی ۳ فرودگاه-ضلع جنوبی آتش نشانی

www.arioonet.com padiz.arioonet@gmail.com

تولید تجهیزات مخابراتی بر بستر فیبر نوری

07433347253 074۳۳۳4725۳
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هفته نامه شنبه

خ مطهری - خ علی اکبری - خ صحاف زاده - پ 15 - واحد 2

shanbemag.com shanbemag@gmail.com

رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران

02186031306 02186031306

مدیرنامه

یوسف آباد، خیابان شهریار، کوچه 12.2 پ14

www.modirnameh.ir info@modirnameh.ir

مــا  هــدف  باشــد  مــی  مدیــران  اختصاصــی  رســانه  مدیرنامــه 
هم افزایــی جامعــه مدیــران از طریــق تســهیل ارتبــاط مــی باشــد

02188005575 02188005575



Accelerators and Incubators

مراکـــــــــــــز رشـــــــــــد و
شتـــــــاب دهنــده هــــــــا
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پیشرانا

خ انقاب، خ قدس، خ پورسینا، بن بست عنایت، پاک 1

www.pishrana.ir info@pishrana.ir

پیشــرانا بســتر شــناخت نیازهــای فناورانــه کشــور و شــتابدهی 
ــن نیازهــا اســت. ــه براســاس ای ــم هــای شــکل گرفت تی

02188968507 0۲188۹68507

پترو مهر امیران نکو

شــیراز شــهرک آریــن پــارک علــم و فنــاوری مرکــز رشــد نفــت گاز و 
پتروشــیمی واحــد 501۴

iranpetromehr.ir petromehr.info@gmail.com

شــرکت پتــرو مهــر امیــران نکــو یــک شــرکت شــتابدهنده در 
زمینــه فنــاوری هــای پیشــرفته شــیمیایی مــی باشــد.

07136364729 071۳6۳6۴7۲۹

اینومکث

دانشــکده  تهــران،  دانشــکده  فنــی  پردیــس  شــمالی،  کارگــر 
5 طبقــه  جدیــد،  مکانیــک 

inomax.ir info@inomax.ir

آموزش، سرمایه گذاری، شبکه سازی

02122001519 0۲1۲۲00151۹

اسمارت ایکس

تهــران، خیابــان ونــک، نرســیده بــه اتوبــان کردســتان، جنــب 
بوســتان آرارات، پــاک ۴۹، طبقــه ۲، واحــد ۳

www.smartxacc.ir info@smartxacc.ir

ــروه  ــوآوری گ ــز ن ــکاری مرک ــا هم شــتابدهنده اســمارت ایکــس ب
توســعه بــن دا فعالیــت خــود را بــا مدیریــت تعــدادی از نخبــگان 

و فرهیخــت

02143016 0۲1۴۳016
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رایمون مدیا

خورشــید- باباییــان-خ  آب-بلــوار  ســازمان  تهران-حکیمیــه-خ 
ــاک۲0 پ

www.raymonmedia.ir info@raymon.media

شــتابدهی در حــوزه صنایــع خــاق و تولیــد محتوا-ارایــه خدمــات 
فضــای کار اشــتراکی- استودیوکروماکی-رندرفارم-موشــن کپچــر

02177784899 0۲17778۴8۹۹

دیجیکاالنکست

میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، سوله دیجیکاالنکست

www.digikalanext.com start@digikalanext.com

حمایــت از کســب و کارهــای تکنولــوژی محــور، ســاختن نســل 
آینــده کســب و کارهــا بــا تکنولوژیهــای فــوق پیشــرفته، ســرمایه 

گــذاری،

02161930000 0۲161۹۳0000

داده پردازی دورنمای دانش فردا

ایام، بلوار آزادی، نبش آزادی 8

www.doornama-ac.ir sayadi.javad@gmail.com

شــتابدهی شــامل جــذب ایــده، مشــاوره، مــن تورینــگ، ســرمایه 
گــذاری و توســعه بــازار

08433342161 08۴۳۳۳۴۲161

خانه نوآوری تعلیم و تربیت

ــاک  ــرآن، پ ــان رشــت، ســازمان دارالق ــان حافظ،خیاب تهــران، خیاب
ــه ی اول ــم و تربیــت، طبق ــوآوری تعلی ــه ن ۳۹، خان

www.eduhouse.ir eduhouse.ir@gmail.com

نوآوری، تعلیم و تربیت

02166956213 0۲166۹56۲1۳
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شتابدهنده بن دا لب

تهــران، خیابــان ونــک، حــد فاصــل آرارات جنوبــی و کردســتان، 
جنــب بوســتان آرارت، پــاک ۴۹، طبقــه دوم، واحــد ســه

www.bondalab.com h.sharifi@bondagroup.com

اعطــای ســرمایه ی مــورد نیــاز کســب وکارهای نوپــا، ارائــه خدمــات 
آزمایشــگاهی، مربیگــری و ارتبــاط بــا شــبکه ی صنایــع

02191303535 0۲1۹1۳0۳5۳5

شتاب دهنده آبان

تهــران ، اشــرفی اصفهانــی ، میــدان عــدل ، خیابــان مخبــری ، 
پــاک ۲۹

www.abanaccelerator.ir info@abanaccelerator.ir

ــوزه  ــان، نخســتین شــتاب دهنده تخصصــی در ح شــتابدهنده آب
ــع نفــت، گاز و پتروشــیمی ــرژی در صنای آب و ان

02144457617 0۲1۴۴۴57617

َشبـــا )شبکه بانوان آینده(

تهران - نارمک - خیابان هنگام - دانشگاه علم و صنعت

shabaaccelerator.ir shabaaccelerator@gmail.com

توانمندســازی بانــوان بــرای نقــش آفرینــی حمایــت ازتیمهــای 
نشســت  تخصصــی  تیمهــای  تشــکیل  برتــر  ایدههــای  دارای 

صنایــع باپیشکســوتان 

02177457133 0۲177۴571۳۳

سالمت الکترونیک کارا

تهــران - میــدان آزادی - ابتــدای اتوبــان شــهید لشــگری - جنــب 
ایســتگاه متــرو بیمــه - کارخانــه نــوآوری آزادی - ســوله شــماره 1

karaehealth.com idea@karaehealth.com

پیــش شــتابدهی و شــتابدهی کســب و کارهــای تــو پــا در حــوزه 
ســامت دیجیتــال

02144650191 0۲1۴۴6501۹1
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شتابدهنده جامپا

خیابــان انقــاب اســامی مابیــن میــدان امــام حســین)ع( و پــل 
چوبــی نبــش خیابــان نامجــو شــمالی مجتمــع فرهنگــی امــام رضــا 

)ع( طبقــه منفــی یــک

jumpa.ir jumpa.accelerator888@gmail.com

اســتفاده از ظرفیــت کســب و کارهــای نوپــا و فنــاوری اطاعــات 
بــه منظــور فراهــم نمــودن بســتر خدمــت رســانی بهتــر بــه مــردم 

محــروم

02177639945 0۲1776۳۹۹۴5

شتابدهنده توسعه فناوری های نوین ایرانیان 
)لیداکس(

ظفر- کازرون شمالی- کوچه عابدی- پاک ۹- طبقه همکف

www.lidacc.ir info@lidacc.ir

شــتابدهنده لیداکــس یــک اکوسیســتم رشــد و توســعه اســتارت 
آپ در حــوزه فناوری هــای دانش بنیــان اســت

02122909594 0۲1۲۲۹0۹5۹۴

شتابدهنده تریگ آپ

تهران، خیابان مطهری، تقاطع سهروردی، پاک ۹۴

www.trigup.com pr@trigup.com

هــدف مــا در تریــگ آپ کمــک بــه ایجــاد و رشــد اســتارتاپ های 
پایــدار و قابــل رقابــت در بازارهــای داخلــی و خارجــی اســت.

02141087230 0۲1۴1087۲۳0

شتابدهنده پرتقال

ــی- پــاک 8-  ــان ۲۴ متــری- جنــب ششــم غرب ســعادت آباد-خیاب
واحــد۴- طبقــه ۴

porteghal.org info@porteghal.org

بســتر نــوآوری بــدون مــرز همــراه شــما در ســفر نــوآوری در حــوزه 
هــای بیوتکنولــوژی، نانوتکنولــوژی و علــوم زیســتی

02122129963 0۲1۲۲1۲۹۹6۳
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شتابدهنده کسب و کار فردوسی

 ،۳5 پــاک   ،۹ و   7 ســیدرضی  بیــن  ســیدرضی،  بلــوار  مشــهد، 
دوم طبقــه  آتیســا،  ســاختمان 

ferdowsiaccelerator.ir ferdowsi.accelerator@gmail.com

شــتابدهی اســتارتاپهای مبتنــی بــر فناوریهــای نــرم و کمــک بــه 
توســعه شــرکتهای رشــدیافته

05136019368 051۳601۹۳68

شتابدهنده فناوری و نوآوری کربن

ــور، بن بســت ششــم، پــاک 1۴،  ــان کــوه ن ــان مطهــری، خیاب خیاب
طبقــه چهــارم، واحــد 11

ichallenge.ir info@ichallenge.ir

یــک شــتاب دهنده  کربــن«  نــوآوری  و  فنــاوری  »شــتاب دهنده 
اســت. »مســئله محور« 

02188509482 0۲18850۹۴8۲

شتابدهنده فناوری تشخیص آزمایشگاهی 
سیناپس

تهــران . شــهرک گلســتان . بلوارگلهــا . خیابــان یــاس ســوم . نبــش 
یاســمن جنوبــی . پــاک 1

synapseplus.ir info@synapseplus.ir

طراحــی و تولیــد کیــت هــای تشــخیص آزمایشــگاهی طراحــی اپ 
هــای مرتبــط بــا حــوزه ســامت ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی

02144703439 0۲1۴۴70۳۴۳۹

شتابدهنده دانش بنیان کاریز اعتماد

تهران دانشگاه علم و صنعت ایران

karizetemad.ir karizetemad@gmail.com

پذیــرش تیــم هــا در شــتابدهنده تخصصــی فــوالد و انــرژی، ارائــه 
خدمــات تجــاری ســازی و شــتابدهی، جــذب ســرمایه گــذار و 

حمایــت مالــی

02177240576 0۲177۲۴0576
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مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند

شــهر دماونــد، میــدان معلــم، مجتمــع دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد دماونــد، مرکــز رشــد

roshd.damavandiau.ac.irfa a_meshkin@yahoo.com

اعطــای تســهیات مالــی و اداری و آزمایشــگاهی و مشــاوره هــای 
مالــی، حقوقــی و فنــی بــه کســب و کارهــای نوپــا

02176301220 0۲176۳01۲۲0

کارگاه نوآوری هفت و هشت دیبا

تهــران ، میــدان آزادی ، بزرگــراه لشــگری ، جنــب متــرو بیمــه ، 
پــاک ۳1

haftohasht.Studio info@haftohasht.Studio

کارگاه نــوآوری هفت و هشــت بســتری حمایتگــر بــرای توســعه 
طراحــِی  معمــاری،  بــا  مرتبــط  در حوزه هــای تخصصــی  نــوآوری 

شــهری و طراحــی

02144653470 0۲1۴۴65۳۴70

شتابدهنده هنام

میــدان آزادی- بزرگــراه لشــگری- جنــب متــرو بیمــه- پــاک ۳1- 
کارخانــه نــواوری آزادی- ســوله 5و6- شــتابدهنده هنــام.

www.honam.ir info@honam.ir

ارائــه  نویــن.  داروهــای  حــوزه  در  شــتابدهی  خدمــات  ارائــه 
زیرســاخت تولیدی-ازمایشــگاه- منتوریــگ و آمــوزش- فضــای کار 

اشــتراکی-

02146116253 0۲1۴6116۲5۳

شتابدهنده نیروان

آرارات جنوبــی و کردســتان،  تهــران، خیابــان ونــک، حدفاصــل 
جنــب بوســتان آرارات، پــاک ۴۹، طبقــه دوم، واحــد ۴

www.nirovan.ir info@nirovan.ir

خدمــات شــتابدهی، ســرمایه بــذری و فضــای کار اشــتراکی بــه 
تیــم هــای حــوزه انــرژی )نفــت، گاز، بــرق و آب(و همچنیــن هــوش 

مصنوعــی

02191303535 0۲1۹1۳0۳5۳5
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مرکز رشد واحد گرگان

ــان دانشــگاه- دانشــگاه آزاد  ــوار شــهید کانتــری- خیاب گــرگان- بل
اســامی واحــد گــرگان- مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور و کارآفریــن

gorganiau.ac.irincubator incubator.gorganiau@gmail.com

حمایــت از واحــد هــا و هســته هــای مرتبــط بــا کشــاورزی، صنایــع 
تبدیلــی و تجــارت الکترونیــک

01732133387 017۳۲1۳۳۳87

مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس، ساختمان مرکز رشد

www.techelite.ir raeisi@techpark.ir

مرکــز رشــد فنــاوری نخبــگان پــارک فنــاوری پردیــس از طریــق 
فراخــوان، هرســاله در چنــد نوبــت عضــو می پذیــرد.

02176250250 0۲176۲50۲50

مرکز رشد فناوری سالمت ابن سینا

تهــران، ولنجــک، خ شــهید امیرآبــادی، پــاک 60، پژوهشــگاه ابــن 
ســینا، مرکــز رشــد فنــاوری ســامت ابــن ســینا

avicennaincubator.ir ahti@avicenna.ac.ir

حمایــت از واحدهــا و هســته هــای فنــاور در قالــب تامیــن فضــای 
کار، اتــاق جلســات، آمــوزش، مشــاوره و شــبکه ســازی

02122430664 0۲1۲۲۴۳066۴

مرکز رشد ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد

اصفهــان -نجــف آبــاد -بلــوار دانشــگاه- دانشــگاه آزاد اســامی 
ــاد ــد نجــف آب واح

gc.iaun.ac.ir icnu@iaun.ac.ir

حمایــت از طرحهــای دانــش بنیــان و ایــده هــای برتــر در حمایــت 
از طــرح و ایــده هــای دانــش بنیــان در زمینــه ســاخت تجهیــزات 

پزشــکی

03142292788 0۳1۴۲۲۹۲788
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مرکز نوآوری لیزر ایران

تهران- شیراز جنوبی- ابتدای خیابان زرتشتیان- پاک ۴

www.icli.ir info@icli.ir

خدمــات اســتارتاپی مــا شــامل 6 مــاه اســکان رایــگان، تامیــن 
مالــی ســاخت نمونــه محصــول اولیــه، مشــاوره علمــی، فنــی و ... 

اســت.

02188613237 0۲18861۳۲۳7

مرکز نوآوری فرهنگی امید

تهــران . خیابــان انقــاب . حدفاصــل ابوریحــان و فلســطین . بــن 
بســت ســروش . پــاک ۲

www.innomid.ir info@innomid.ir

امیــد، شــتابدهنده ی تخصصــی حــوزه فرهنــگ و رســانه اســت. 
هــر چیــزی کــه از یــک شــتابدهنده انتظــار داریــد، در امیــد وجــود 

دارد...

02163462301 0۲16۳۴6۲۳01

مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق

تهران - پل مدیریت - دانشگاه امام صادق )ع( - مرکز نوآوری

innovationisu.ir isuinnovation@gmail.com

شــتابدهی اســتارتاپ هــای حــوزه علــوم انســانی، برگــزاری رویــداد، 
فرهنــگ ســازک نــوآوری در ســطح دانشــگاه، فضــای کار اشــتراکی

02188369840 0۲188۳6۹8۴0

مرکز نوآوری آمپر

تهران، بلوار نلسون ماندال، خیابان طاهری، پاک 16، واحد ۳

www.amperinnovation.com info@amperinnovation.com

ــه  ــده ب ایجــاد هــم افزایــی بیــن صنعــت و دانشــگاه و تبدیــل ای
فرصــت و ارائــه حمایــت مالــی، منتورینــگ، فضــای کار اشــتراکی 

وغیــره

02122050810 0۲1۲۲050810
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مرکز نوآوری و فناوری آما

تهران-طرشــت-بلوار شــهید تیمــوری- پــاک 180-پژوهشــکده علــوم 
و فنــاوری انــرژی شــریف-مرکز آمــا

www.amaitc.ir Info@amaitc.ir

مرکــز نــو آوری و فنــاوری در حــوزه هــای آب، محیــط زیســت و 
ــرژی ان

02166085181 0۲166085181

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

کرمــان - خیابــان شــهید کامیــاب - نبــش کامیــاب 8 - مرکــز 
نــوآوری و شــتابدهی تــگ

www.tag-iac.ir taradodgostar.ir@gmail.com

ـی نظیــر فضــای کار اشــتراکی، ســرمایه گــذاری اولیــه،  امکاناـت
ــات  ــوزش هــای کســب و کاری، خدم ــگ، آم ــری و منتورین مربیگ

فنــی و ...

03432224971 0۳۴۳۲۲۲۴۹71

مرکز نوآوری نکسترا

ــران،  ــی دانشــگاه ته ــس فن ــر شــمالی، پردی ــان کارگ ــران، خیاب ته
دانشــکده مکانیــک قدیــم، طبقــه همکــف، مرکــز نــوآوری نکســترا

www.nexterafactory.com hi@nexterafactory.com

اســتودیوی  اســتارتاپ  و  اشــتراکی  کار  فضــای  شــتابدهنده، 
نکســترا فعــال در حوزه هــای شــهر هوشــمند، IoT، امنیــت، شــبکه 

و مخابــرات

02188358194 0۲188۳581۹۳

مرکز نوآوری مانا

خ ســردار ســلیمانی، خ حیدرخانــی، دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران، مرکــز نــوآوری مانــا

mana.center manainnovationcenter@gmail.com

مانــا بــا تمرکــز بــر جامعــه زنــان خــاق و ایــده پــرداز بــه گســترش 
اکوسیســتم نــوآوری در ایــن بخــش از جامعــه مــی پــردازد.

02126657192 0۲1۲66571۹۲
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هوشمند اول برنای اصفهان)هاب اصفهان(

اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ پاییــن، خیابــان بــاب الرحمــه، ارگ 
ــد 1 ــه 5، واح ــاز ۳، طبق ــا، ف ــان نم جه

isfahanhub.com info@isfahanhub.com

ــوآوری و شــتابدهی شــرکت  ــازوی ن ــوان ب ــه عن ــان ب هــاب اصفه
ــد. ــت میکن ــت اول فعالی ــر حرک ــذاری خطرپذی ســرمایه گ

03132121476 0۳1۳۲1۲1۴76

همتک

ــان انقاب، بیــن چهــارراه ولیعصــر و فلســطین، پاک  تهــران،  خیاب
10۹0

ham-tech.ir info@ham-tech.ir

حــوزه  در  نوپــا  کســب وکارهای  بــرای  الزم  بســترهای  همتــک 
آورد. مــی  فراهــم  را  ـی  مصنوـع هــوش 

02166174965 0۲16617۴۹65

نیوساد فارمد ماهان )استارتاپ استدیو هلثیو(

چهــارراه ولیعصــر - خیابــان بزرگمهــر - خیابــان مظفــر - بــن بســت 
بخشــنده - پــاک 5

healthio.ir info@healthio.ir

هلثیــو یــک اســتارتاپ استودیوســت کــه در ابتــدای ســال ۹7 
تاســیس شــده اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت اســتارتاپ اســتودیو 

و تفــاوت آن بــا

02186084871 0۲18608۴871

موسسه تبیان

بلــوار کشــاورز - خیابــان نــادری - نبــش کوچــه حجــت دوســت 
- پــاک 1۲

Tebyan.net info@tebyan.net

تبیــان بــا تمرکــز در ارائــه ســرویس- محتــوای مرتبــط بــا مســائل 
خانــواده میکوشــد دســتیار زندـگـی خانــواده ایرانــی و مســلمان 

باشــد.

02181200000 0۲181۲00000



 شرکت هــــــای فنـــــــاور
H i g h - T e c h  C o m p a n i e s
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اپی اکو

تهران- خیابان مطهری- پالک 22

www.apieco.ir info@apieco.ir

ــد و فــروش  ــرای خری ــی، پلتفرمــی ب ــازار ای پــی آی ایران اولیــن ب
وب ســرویس

tehran- motahari street- 22th

02140882500 02140882500

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

First iranian API marketplace

ابتکار الکتریک قومس

بلــوار فضیلــت - ســاختمان   - ســمنان- شــهرک پیامبــر اعظــم 
ابتــکار- واحــد2

www.ebtekarelectric.com info@ebtekarelectric.com

طراحــی وســاخت ســیموالتور ســخت افــزاری و نــرم افــزاری پســت 
بــا همــکاری  آموزشــی  دوره هــای  -برگــزاری  و حفاظــت  رلــه  و 

موسســات

02333335873 02333335873

برق، الکترونیک و مخابرات

Design and construction of hardware and software simu-
lators for substations and relays and protection

َشرکت مهندسی پویا صنعت مدار

تهــران- جــاده شــهریار- نرســیده بــه ســعیدآباد- شــهرک صنعتــی 
-شــمالی-  پنجــم  روبــروی   - شــمالی  مرکــزی  خیابــان  گلگــون 

ــالک10- واحــد3 پ

www.psmengineering.co.ir info@psmengineering.co.ir

ــدل هــای DC-DC طراحــی و ســاخت  ــواع مب طراحــی و ســاخت ان
ــه ــع تغذی ــواع مناب ــواع شــارژرها طراحــی و ســاخت ان ان

 Unit 3- No. 10- North central street- Golgoon industrial
town- Shahriar road- Tehran- Iran

02165612559 02165612559

برق، الکترونیک و مخابرات

Power Supply Chargers DC-DC Converter

AmitisGen

خیابان ایتالیا، پالک 2

www.amitisgen.com info@amitisgen.com

ــت  ــد کــه توســط معاون ــه تولي ــی در مرتب مجموعــه دانــش بنيان
ــع شــده  ــد واق ــورد تايي ــوري م ــاوري رياســت جمه ــي و و فن علم

اســت.

02188985292 02188985292

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

 a science based company approved by Iran presidential
.office
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افق ارتباط بین المللی باران

تهــران، میــدان ونــک، بزرگــراه حقانــی، بعــد از چهــارراه جهــان 
ــب  ــان )شــرقی(، جن ــوی کم ــه شــهیدی، ک ــان عالم ــودک، خیاب ک

بوســتان آب و آتــش، پــالک 1، واحــد 3

www.barangroup.ir vip@barangroup.ir

ــر حضــوری و  ــه صــورت حضــوری، غی ــان انگلیســی ب ــس زب تدری
ــوا  ــد محت ــان تخصصــی ســفارش محور. ترجمــه و تولی ــی، زب تلفن

تخصصــی

02188201529 02188201529

آموزش نوآورانه ی زبان انگلیسی

Corporate, Online, Phone-based, Skype Professional Eng-
lish Language Training Programs &Translation Services

اروم نیرو توان

ارومیــه بلــوار نبــوت بانــد پاییــن نبــش کوچــه 31 ســاختمان بــرج 
ســفید واحــد 401

www.untmc.com urumnirotavan@Gmail.Com

مصــرف  ســازی  بهینــه  درزمینــه  تــوان  نیــرو  اروم  شــرکت 
ــا در ســال  ــرو خازنه ــدی از میک ــد نســل جدی ــا تولی ــرق ب ــرژی ب ان

شــد 1390تاســیس 

04433382359 04433382359

برق، الکترونیک و مخابرات

 Orum Niroo Tavan Company was established in 2011 in
the field of optimizing electricity consumption by produce

اروم پالیز گستران فرداد

ارومیه-کیلومتــر 11 جــاده ســرو-پارک علــم و فنــاوری آذربایجــان 
غربــی

wastp.ir palizgostaran@gmail.com

فعالیــت و پژوهــش در زمینــه مهندســی پزشــکی و مهندســی 
بــرق

04433657417 04433657417

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

Activity and research on biomedical and electrical Engi-
neering

اثنا اثر نوآور

خیابان مفتح شمالی خیابان نقدی پالک 40 واحد 3

www.asna.ir info@asna.ir

اثنا کمترین ها را بزرگ میبیند

Flr. 3 No. 40 Naqdi St. Mofatteh Ave. Beheshti Ave. Teh-
ran Iran

02188503030 02188503030

برگزاری رویداد

We make things Possible
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ایسکرا اتوالکتریک ایران

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج- شرکت کروز

www.iskra-iran.com a.basafa@iskra-iran.com

رکــت ایســکرا طــراح و تولیــد کننــده انــواع دینــام خودروهــای 
ــا  ــای احتراقــی ت ــواع اســتارت موتوره ــز ان ــف و نی ســواری مختل

ظرفیــت 2

02144904085 02144904085

برق، الکترونیک و مخابرات

The company manufactures 2 groups of products: Alter-
nator and Starter. IAI design individual alternator famili

ایده کاوان صنعت پردیس

تهران-کیلومتــر بیســت جــاده دماوند-پــارک فنــاوری پردیــس-
نوآوری8-پــالک88- طبقــه ســوم

www.idekavan.com info@idehkavan.com

طراحی و ساخت انواع ربات های بازرسی و عملیاتی

02176250290 02176250290

رباتیک

Designer and manufacturer of inspectional and opera-
tional robots

ایده پردازان به نگار قرن

ســعادت آبــاد خیابــان عالمــه طباطبایــی جنوبــی نبــش بیســت و 
چهــارم مجتمــع اداری تجــاری طــوس طبقــه 6 واحــد 111

www.infographics.ir ibgco.ir@gmail.com

دیداری سازی داده ها و اطالعات

02186128681 02186128681

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Data visualization

افق سیمای خورشید

تهــران - خیابــان کارگــر شــمالی - پــارک علــک و فنــاوری دانشــگاه 
تهــران - ســاختمان شــماره 2 - واحــد323

www.khorshidsoft.com info@khorshidsoft.com

بــا اســتفاده از شــبکه ی عصبــی و الگوریتــم ژنتیــک، اقــدام بــه 
تولیــد نــرم افــزار هــای هوشــمند نمودیــم.

 University of Tehran Science and Technology Park,North
.Karghar St.,University of Tehran, Tehran, Iran

02126759428 02126759428

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Artificial Intelligence and Software development
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آریا فناوران سیستم ماد

تهــران، ونــک، مالصــدرا، کوچــه شــاد، بــن بســت بــاغ ســرا، پــالک 
15 واحــد 7

www.afam-co.com info@afam-co.com

بــزرگ  هــای  پــروژه  اطالعــات  مدیریــت  افزارهــای  نــرم  تولیــد 
پتروشــیمی و  گاز  و  نفــت  حــوزه  در  ـی  صنعـت

02126304853 02126304853

نفت، گاز، پتروشیمی

Projects Management Information System

آریا دیزل پارت

ــاد- جــاده اشــتهارد- کارخانجــات آریــا  کــرج- ماهدشــت- احمــد آب
دیــزل پــارت

WWW.ADPIR.COM ADPIR.COM@GMAIL.COM

ســابقه ســی ســاله در امــر تولیــد، انــواع قطعــات و مجموعــه 
ــگ، پمــپ، میکــرو  ــازل، ســروو، بیرین ــی، ن هــای دقیــق و میکرون

گیربکــس

02637858293 02637858293

هوافضا

Thirty years of experience in production, all kinds of preci-
sion and micron parts and assemblies

آتی نگر برتر راستین

مشهد بلوار سجاد بهارستان 4 پالک 12 واحد 2

www.rastinsystem.com atinegar.bartar.rastin@gmail.com

حــوزه فعالیــت تولیــد و بــروز رســانی نــرم افزارهــای مطــب و 
بیمارســتانی

05137601201 05137601201

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

manufacring

ایمن سهندپدیده

B10 دانشگاه سراسری تبریز مرکز رشد واحد

WWW.bizdavar.com info@bizdavar.com

شــرکت مــا در حــوزه طراحــی و ســاخت محصــوالت آزمایشــگاهی 
و الکترونیــک فعالیــت دارد.

04133377868 04133377867

تولید تجهیزات پزشکی و الکترونیکی

 Production of medical and electronic equipment Build
IoT-based equipment Construction of traffic control syste
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بهین ره آورد بهبود

خراســان رضــوی، مشــهد، میــدان آزادی، دانشــگاه فردوســی، درب 
شــرقی )حاشــیه بزرگــراه شــهید کالنتــری(، مرکــز رشــد واحدهــای 

فنــاور )شــماره 4(، واحــد 415

brb.co.ir rahavard.mcf@gmail.com

ــده خدمــات مهندســی سیســتم و بهــره وری، راهــکار  ــه دهن ارائ
حوزه  هــای  در  مدیریــت  داشــبورد  افزارهــای  نــرم  و  مدیریــت 

مختلــف

05138796785 05138796785

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Management & Managing Software in several area

بانک ملی جلبک ایران

تهــران - خیابــان طالقانــی نرســیده بــه خیابــان قــدس پــالک 429 
واحــد 2

www.inacc.ir info@inacc.ir

بانــک ملــی جلبــک ایــران بصــورت تخصصــی در زمینــه جمــع آوری 
، نگهــداری و بهــره بــرداری از گونــه هــای مختلــف جلبکــی فعــال 

اســت.

No. 2, Unit 429, Taleghani St., Tehran, Iran

02188961763 02188961763

بیوتکنولوژی و دارویی

INACC specialized in collecting, storing and exploiting var-
.ious algae species

آینده سازان کهکشان اروند

آبادان- خیابان بهمنشیر- خیابان الف- ردیف ام 20- اتاق 8

www.akarvand.ir info@akarvand.ir

طراحــی و توســعه ســامانه هــای نــرم افــزاری جهــت مدیریــت 
و تجــاری ـی  اداری ،صنعـت فرآیندهــای 

Abadan - Bahmanshir St. - Alef St. - M20 lane - No. 8

06153334679 06153334679

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

designing and developing software applications for man-
agement of business processes

آی تک ایساتیس

)فرشــی  شــانزدهم  خیابــان  شــمالی-  کارگــر  خیابــان  تهــران- 
مقــدم(- پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران- ســاختمان شــماره 

2- واحــد 318- شــرکت آی تــک ایســاتیس

www.itechisatis.com info@itechisatis.com

تولیــد و کالیبراســیون کنتــور، آناالیــزر و ابــزار انــدازه گیــری کمــی 
و کیفــی ســیاالت

02135213434 02135213434

نفت، گاز، پتروشیمی

Manufacture and Calibration of Metering system
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پادیوم

تهران، خ جردن، خ قبادیان شرقی، پالک3 طبقه 4

www.podium.ir info@podium.ir

بازارچه ای پی آی و خدمات دیجیتال

02188197021 02188197021

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Podium

بین المللی هزار پیشه یکتا

فنــاوری  پــارک  دماونــد،  جــاده   20 کیلومتــر  تهــران،  اســتان 
1208 واحــد  بــازار،  فــن  ســاختمان  پردیــس، 

avvaloffice.ir info@avvaloffice.ir

ارائــه دهنــده خطــوط تلفــن ثابــت ابــری و سرویســهای مرکــز 
تمــاس ابــری بــر روی خطــوط تلفــن بــدون نیــاز بــه تجهیــزات

Pardis Technology Park, 20thkm of Damavand Road, Teh-
ran, I.R. Iran

02174391000 02174391000

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 A CCaaS Operator containing of Cloud Telephone Line
(NGN) and Cloud PBX all as SaaS

بیت بان

کوچــه  قاســمی  خیابــان  حبیب الــه  خیابــان  آزادی  خیابــان 
اول 4طبقــه  پــالک  گل  بن بســت  گلســتان 

bitbaan.com info@bitbaan.com

ارائــه خدمــات و تولیــد محصــوالت در حــوزه تحلیــل بدافــزار و 
ارزیابــی آســیب پذیــری.

02166039612 02166039612

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Bitbaan is the a startup in the field of software security
.which is founded in 2016

بهین سازان فرآیند امین)بهفا(

حســینعلی-پالک  غربی-خیابــان  فرجــام  تهران-رســالت-خیابان 
9-مرکــز رشــد دانشــگاه علــم و صنعــت- واحــد 28

ABPMP-ir.org info@behfaco.ir

ــدکاوی فعالیــت  ــد و فرآین ــت فرآین ــن شــرکت در حــوزه مدیری ای
ــی  ــران م ــدکاوی در ای ــزار فراین ــرم اف ــن ن ــدع اولی ــد و مب ــی کن م

باشــد

RESALAT-FARJAM-HOSSEINALI-NO9

02177498822 02177498822

مدیریت فرآیند و فرآیندکاوی

BUSINESS PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT
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تجارت الکترونیک ارسباران

ونــک ،اتوبــان حقانــی ، نرســیده بــه جهــان کــودک، پــالک 40، 
طبقــه دوم

vandar.io info@vandar.io

ونــدار پاســخی امــروزی بــرای مشــکالت قدیمــی دریافــت، انتقــال 
پرداخــت  درگاه  ماننــد  ابزارهایــی  بــا  اســت.  پــول  و مدیریــت 

ـی اینترنـت

02142719042 02142719042

فناوری های مالی

 Vander is today’s answer to the old problems of receiving,
transferring and managing money

پویارسانه برخط

تهــران، خ ولیعصــر، نرســیده بــه بهشــتی، نیــش دالویــز، پ 2051، 
واحــد 5

pouyarasaneh.com hossein.shams@gmail.com

هــای  شــبکه  و  وب  فضــای  در  اخبــار  مانیتورینــگ  و  پایــش 
ـعـی اجتما

02191001955 02191001955

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

News Monitoring, Social media listening tools

پرپین اکسیر جهانی

ــالک  ــوه پ ــان جل ــان شهرســتان اردســتان شــهر زواره خیاب اصفه
209

www.parpin.ir parpinala.co@gmail.com

فــرآوری اختــراع و تولیــد داروی پرپیــن آال بــرای کنتــرل قنــد و 
چربــی خــون و تنظیــم متابولیســم بــدون عــوارض شــیمیایی

03154373141 03154373141

بیوتکنولوژی و دارویی

 produce organic drug for control and reduce cholesterol
and blood sugar

پارس ساوا نوین هنر فناور

مشهد . سجاد 21 نبش امین 2 پالک 28

www.savraco.com info@savraco.com

بــا  پــارس ســاوا نویــن هنــر فنــاور )ســهامی خــاص(  شــرکت 
ــزوده  ــت اف ــاوری واقعی ــوزه فن ــت تخصصــی در ح موضــوع فعالی

کــودک و تبلیغــات

09426001662 09426001662

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

augmented reality technology for children and advertis-
ing
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جام پرسیا

تهــران، خيابــان انقــالب ، نرســيده بــه ميــدان فردوســي ، خيابــان 
موســوي ، كوچــه بهبهــان ، پــالك 17 ، طبقــه 3

www.jampersia.com naser.nsa20@gmail.com

ــرم افــزار هــاي يكپارچــه ســازماني ) ERP ( جــام  ــده ن توليــد كنن
ــرم افزارهــاي يكپارچــه ســازماني پرســيا پيشــرو در توليــد ن

02188844244 02188844244

اتوماسیون و هوشمندسازی

 Producer of Enterprises Resources planning (ERP) JAM
PERSIA, Leading- edge in producing integrated organizati

تیزنگر پایش

ــان  ــان شــاهنظری،میدان محســنی، خیاب تهــران، میردامــاد، خیاب
کاظمــی، پــالک ســه

www.tiznegar.com info@tiznegar.com

از طریــق ســامانه ســهم بــا اســتفاده از پــردازش تصاویــر ماهــواره 
ای پدیــده هــای محیطــی را شناســایی و پایــش مینماییــم.

02188467681 02188467681

هوافضا

Through the “SAHM” system, using satellite image pro-
cessing, we identify and monitor environmental phenom-
.ena

Tirafa | تی رافا

ـی و  گیــالن- رشــت- خیابــان امــام خمینــی- بیــن میــدان مصـل
میــدان فرهنــگ- کوچــه شــیر محمــدی- ســاختمان صنایــع خــالق 

ــد 10 ــالن- واح ــاوری گی ــم و فن ــارک عل ــوآوری پ و ن

www.tirafa.com info@tirafa.com

اپلیکیشــن حضــور و غیــاب تــی رافــا بــا سیســتم تشــخیص چهــره 
و اثــر انگشــت و بررســی موقعیــت مکانــی کاربــر از روی جــی 

پــی اس موبایــل

01332122632 01332122632

اتوماسیون و هوشمندسازی

 Tirafa attendance application with face and fingerprint
recognition system and check the user’s location

توسعه تعالی نوتریکا )تست و تایپ(

تهــران محلــه بیمــه، خیابــان مســعود آزمــون نیــا )بیمــه 2(، 
خیابــان سرلشــگر حســین لشــگری، پــالک 31، کارخانــه نــوآوری 

آزادی، تســت و تایــپ

testotype.com testotype@gmail.com

مــدل  بــا  را  کاندیداهــا  اســتخدام  فرآینــد  در  انســانی:  منابــع 
شایســتگی رتبــه بنــدی مــی کنــد و درصــد تطابــق بــا شــغل گــزارش 

ــد. میده

02146116079 02146116079

مدیریت - منابع انسانی

HR: We evaluate candidates for best fit according to be-
.havior and personality that job needs
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راسپینا نت پارس

ــان بزرگمهــر پــالک  ــان ولیعصر-خیاب تهران-چهــار راه ولیعصر-خیاب
13 زنــگ 4

rnpg.ir info@rnpg.ir

تســت نفــوذ - ارزیابــی امنیتــی - امــن ســازی - امنیــت اطالعــات 
- امنیــت ارتباطــات

02166175030 02166175030

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

- penetration test - cyber security - hardening - redteam

دیجیتال مارکتینگ تاکتیکال

ابتــدای بزرگــراه شــهید لشــکری،  دفتــر تهــران: میــدان آزادی 
نبــش ایســتگاه متــرو بیمــه، کارخانــه نــوآوری آزادی فضــای کاری 

ــه مشــترک زاوی

taktical.ir aeinweb@gmail.com

خدمات دیجیتال مارکتینگ

02191301910 02191301910

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

digital marketing services

داده پویان آلما

ستارخان، خیابان شادمهر، پالک 195، واحد 1

www.shenasa-ai.ir info@almaatech.ir

ــرم  ــه ســادگی ن ــد ب ــی توانی ــا م ــرویس شناس ــتفاده از س ــا اس ب
افزارهــای خــود را مجهــز بــه فنــاوری هــای مبتنــی بــر هــوش 

مصنوـعـی کنیــد.

02166090190 02166090190

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

you can easily equip your software with artificial intelli-
gence-based technology by using Shenasa’s API

خدمات تجاری سازی فناوری های پیشرفته داد 
فالمینگو

تهــران، میــدان ونــک ، خیابــان نلســون مانــدال، نبــش خیابــان 
نوزدهــم ، پــالک 2، طبقــه چهــار ، واحــد 14

dadfco.ir info@dadfco.ir

بنیــان کشــور در  اولیــن و تنهــا شــرکت دانــش  دادفالمینگــو 
زمینــه ارزش گــذاری، قیمــت گــذاری فنــاوری، مشــاوره و خدمــات 

حقوقــی

02186085905 02186085905

خدمات حقوقی و ارزش گذاری

Dadflamingo is the first and only Iranian knowl-
 edge-based company in the field of technology valuation
and pri
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راهکار خدمات شهر رخش

پــارک فنــاوری پردیــس ، ســاختمان مرکــز رشــد، طبقــه اول ، واحــد 
1116

www.cityrakhsh.com info@cityrakhsh.com

ســهولت  زندـگـی،  کیفیــت  افزایــش  ی،  شــهر  خدمــات  ارتقــا 
، کارآنالیــن  و  کســب 

no.1116, first floor , fanbazaar buildilng, pardis technol-
.,ogy park

02176250876 02176250876

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Improving municipal services, increasing the quality of
life, increasing income, facilitating online business

راهبران اینترنت اشیا

ــان ســنجابی،  ــدان محســنی، خیاب ــاد، می ــان میردام تهــران، خیاب
بــن بســت یکــم، پــالک 1، طبقــه همکــف

www.linkap.net hi@linkap.net

ارائــه دهنــده ســرویس هــای یکپارچــه هوشمندســازی مبتنــی بــر 
اینترنــت اشــیا و دارای تاییدیــه دانــش بنیــان بــرای 6 محصــول

02122902782 02122902782

اتوماسیون و هوشمندسازی

 Linkap is a pioneer company that professionally provides
.integrated IoT solutions

راه نت

تهــران. بلــوار کشــاورز. خیابــان 16 آذر. روبــروی خیابــان پورســینا. 
پــالک 60

Rahnet.ir It.Jebhe.farhangi@gmail.com

مدیریــت  افــزار  نــرم  آرشــیوی،  افــزار  نــرم  ســاخت  و  طراحــی 
اداری اتوماســیون  افــزار  نــرم  ســینمایی، 

0214279555 0214279555

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Image archive, movie and cinema management, office
automation

رانو

تهــران، خیابــان آزادی، خیابــان توحیــد، بــن بســت جــواد، پــالک 
3، واحــد 3

www.ranoo.ir info@ranoo.ir

پلتفــرم رانــو، شــرکتها را جهــت حرکــت بــه صنعــت 4.0 هدایــت 
مــی کنــد و راه حــل هــای دیجیتالــی را بــه آنهــا ارائــه مــی دهــد.

02166420177 02166420177

اتوماسیون و هوشمندسازی

Ranoo platform guides companies to move into the in-
dustry 4.0 and provide them with digital solutions
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روایتگران دنیای نو

تهــران خیابــان انقــالب بیــن ابوریحــان وفلســطین بــن بســت 
ســروش پــالک 2

ravino.ir ravino.studio@gmail.com

مرکــز تخصصــی راوینــو، مجموعــه تخصصــی تولیــد محصــول و 
خدمــات در حــوزه واقعیــت مجــازی، افــزوده و ترکیبــی اســت

02163462405 02163462405

واقعیت افزوده، واقعیت مجازی

ravino

رایکا افزار پارس

ــات دانشــگاه  ــاوری اطالع ــز رشــد فن ــان نشــاط مرک شــیراز - خیاب
طبقــه 2 واحــد 5

www.raykasoft.com info@raykasoft.com

تولیداتوماســیون،نرم افزار،اپلیکیشــن موبایــل،داده کاوی،هــوش 
ابری،نــرم  دیتا،ســامانه  تجاری،بیــگ  مصنوعی،هــوش 

افزارسفارشــی

07132332547 07132332547

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Automation production,Software,Mobile app,Data min-
ing,Artificial intelligence,Business Intelligence,Big data

رایانش مبین هوشیار

ولنجــک، میــدان شــهریاری، بلــوار دانشــجو پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه شــهید بهشــتی

www.cicap.ir support@cicap.ir

تحلیل هوشمند متن، تصویر، صوت و ویدیو

02122405358 02122405358

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

intelligent content analysis

راهکارهای هوشمند سامیز

فنــاوری  و  علــم  پــارکک  مقــدم)16(  فرشــی  خیابــان  امیرابــاد 
2واحــد122 شــماره  ســاختمان  تهــران  دانشــگاه 

www.samizco.ir samiz.solutions@gmail.com

ارائه سامانه یکپارچه خدمات ) میزخدمت الکترونیکی(

02188357284 02188357284

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Providing an integrated service system
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران-مرکز تهران هوشمند

خیابــان  ســهروردی،  تقاطــع  از  شــهیدمطهری،بعد  خیابــان 
3 پــالک  نســترن،  کوچــه  یوســفیان، 

smart.tehran.ir info.tmicto@tehran.ir

رویکــرد شــهر هوشــمند، صرفــًا بــه معنــای بــه خدمــت گرفتــن 
شــهری   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های 

نیســت، بلکــه شــش

02184169000 02184169000

مدیریت شهری هوشمند

 Smart Tehran Center (STC) is the main responsible body
for planning and defining the projects and to monitor

ژیران

بهاران، پارک علم و فناوری واحد 118

alphadentcare.com info@alphadentcare.com

شــرکت دانــش بنیــان »ژیــران دانــش پژوهــان فنــاور« پــس از 
تاســیس، بصــورت اســتارت آپ فعالیــت خــود را بــر روی نمونــه 

ســازی و ســپس ت

08733730534 08733730534

بیوتکنولوژی و دارویی

 After being established, the knowledge-based company
“Jiran Science and technology” started its activity as a

ژرف اندیشان فناور زیست بسپار

اســتان تهــران، پردیــس، پــارک فنــاوری پردیــس، خیابــان نــوآوری 
8، پــالک 81، طبقــه 1-،

www.zfzco.com info@zfzco.com

تولیدمــواد واســطه آزمایشــگاهی و مــواد پلیمــری مــورد اســتفاده 
در صنایــع پزشــکی و داروســازی بــا کیفیــت مطلــوب و قیمــت 

رقابــی

02176251069 02176251069

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

 Production of the intermediates and polymeric materials
used in the medical and pharmaceutical industries

زیرساخت ابری ابٌربا

تهــران خیابــان ولیعصــر )عــج(، ابتــدای خیابــان جمــال الدیــن 
اســدآبادی، پــالک 64، طبقــه ســوم

www.abroba.com info@kahroba.net

راهــکار به صرفــه و آســان رایانــش ابــری بــا »زیرســاخت ابــری 
ابُربــا« )www.abroba.com(؛ بــرای تجربــه توســعه ای چشــمگیر.

02188104813 02188104813

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Abroba”(www.abroba.com) is a IaaS Platform which em-”
power all businesses to enjoy differentiable cloud service
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران-مرکز تهران هوشمند

خیابــان  ســهروردی،  تقاطــع  از  شــهیدمطهری،بعد  خیابــان 
3 پــالک  نســترن،  کوچــه  یوســفیان، 

smart.tehran.ir smart@tehran.ir

ویکــرد شــهر هوشــمند، صرفــًا بــه معنــای بــه خدمــت گرفتــن 
شــهری   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های 

نیســت، بلکــه شــش

02184169000 02184169000

مدیریت شهری هوشمند

 Smart Tehran Center (STC) is the main responsible body
for planning and defining the projects and to monitor t

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران-مرکز تهران هوشمند

خیابــان  ســهروردی،  تقاطــع  از  شــهیدمطهری،بعد  خیابــان 
3 پــالک  نســترن،  کوچــه  یوســفیان، 

smart.tehran.ir info.tmicto@tehran.ir

رویکــرد شــهر هوشــمند، صرفــًا بــه معنــای بــه خدمــت گرفتــن 
شــهری   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های 

نیســت، بلکــه شــش

0218816000 0218816000

مدیریت شهری هوشمند

 Smart Tehran Center (STC) is the main responsible body
for planning and defining the projects and to monitor t

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران-مرکز تهران هوشمند

خیابــان  ســهروردی،  تقاطــع  از  شــهیدمطهری،بعد  خیابــان 
3 پــالک  نســترن،  کوچــه  یوســفیان، 

smart.tehran.ir smart@tehran.ir

رویکــرد شــهر هوشــمند، صرفــًا بــه معنــای بــه خدمــت گرفتــن 
شــهری   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های 

نیســت، بلکــه شــش

02184169000 02184169000

مدیریت شهری هوشمند

 Smart Tehran Center (STC) is the main responsible body
for planning and defining the projects and to monitor t

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران-مرکز تهران هوشمند

خیابــان  ســهروردی،  تقاطــع  از  شــهیدمطهری،بعد  خیابــان 
3 پــالک  نســترن،  کوچــه  یوســفیان، 

smart.tehran.ir info.tmicto@tehran.ir

رویکــرد شــهر هوشــمند، صرفــًا بــه معنــای بــه خدمــت گرفتــن 
شــهری   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های 

نیســت، بلکــه شــش

02184169000 02184169000

مدیریت شهری هوشمند

 Smart Tehran Center (STC) is the main responsible body
for planning and defining the projects and to monitor t
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)IOTFig ( شبکه اشیای هوشمند انجیر

ــاری  ــع تج ــه روی مجتم ــوب ، روب ــه جن ــران، ســتاری شــمال ب ته
کــوروش ، نبــش خیابــان شــاملو ، پــالک 90 ، واحــد 5

www.iotfig.com info@iotfig.com

ــام مــی  ــی تم ــی اس جهــت موقعیــت یاب ــه کار جــی پ ــی ک زمان
شــود،کار مــا شــروع مــی شــود!موقعیت یابــی افــراد و اشــیای 

ثابــت و متحــرک

02144022068 02144022068

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

When GPS is done for positioning, our work begins! Posi-
tioning people and fixed and moving objects

سیستم های نهفته ایرانیان

ــس شــمالی  ــدم, پردی ــا فرشــی مق ــر شــمالی, خ شــانزدهم ی کارگ
دانشــگاه تهــران, پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران, ســاختمان 

شــماره 2, واحــد 320

www.nahofteh.com info@nahofteh.com

طراحــی و ســاخت تجهیــزات الکترونیکــی مــکان یابــی و اینترنــت 
شیا ا

 No.320, University of Tehran Science & Technology Park,
16th St., North Kargar st., Tehran, Iran

02188972697 02188972697

اتوماسیون و هوشمندسازی

 Hardware and Software especially in IoT (Internet of
(things), ICS(Industrial Controlling & Monitoring Systems

سورین مبتکران آکام آبیدر

اســتان کردستان-شهرســتان سنندج-شــهرک ویالشهر-ســاختمان 
آگهی-بلــوک آ2-طبقــه 12

akamgamestudio.com info@akamgamestudio.com

ســاخت و تولیــد انــواع ژانــر و ســبک بــازی در بازارهــای داخلــی و 
خارجــی. انجــام پــروژه هــای سفارشــی بــازی در هــر ســبک و ژانــری.

Kurdistan Province-Sanandaj City

02133775605 02133775605

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

producing a variety of genres and styles of game in do-
mestic and foreign markets. Perform custom game pro-
jects

سفیر آبی آرام

هفتــم،  نــوآوری  پردیــس،  فنــاوری  پــارک  پردیــس،  تهــران، 
آرام ســفیرآبی  ســاختمان 

www.abcallcenter.com info@abcallcenter.com

اولین و مجهزترین مرکز تماس برون سپار در ایران

No.71, ABCallcenter Bulding,7th Noavari St.Pardis Tech-
nology Park,Tehran-IRAN

02171394444 02171394444

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

first outsourcing contact center company in Iran
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شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

خیابــان انقالب-خیابــان اللــه زار شــمالی-بین کوشــک و منوچهری-
کــوی مصباح کریمی-پــالک 14-واحد 4

www.qeshmvoltage.com info@qeshmvoltage.com

هــای  سیســتم  و  ـی  صنعـت رباتهــای  انــواع  تولیــد  و  طراحــی 
هوشــمند اتوماســیون 

02166733040 02166733040

اتوماسیون و هوشمندسازی

 Design and production of industrial robots and intelligent
automation systems

شرکت فنی مهندسی طرسام

ــان ســی متــری صنعتــکاران - بــن بســت  کــرج - کمالشــهر - خیاب
اول

www.tarsampack.com info@tarsampack.com

طــراح و ســازنده ماشــین آالت تمــام اتوماتیــک بســته بنــدی 
مــواد غذایــی، دارویــی و تجهیــزات پزشــکی

Karaj,Kamalshahr,30-metri-sanatkaran

02634702217 02634702217

ماشین سازی

Designer and manufacturer of packaging machines

شرکت عصر فناوری دانش

تهــران - خیابــان خرمشــهر - خیابــان شــعید عشــقیار - کوچــه 14 
- پــالک 22

www.abrestan.com info@abrestan.com

ارائه دهنده نرم افزار یکپارچه حسابداری آنالین ابری

02188533266 02188533266

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Provider of integrated online cloud accounting software

شرکت زیست روانکار پویا

ـی اصفهــان، شــهرک علمــی و  اصفهــان، بلــوار دانشــگاه صنعـت
ـی اصفهــان، ســاختمان ابوریحــان، واحــد 141، شــرکت  تحقیقاـت

زیســت روانــکار پویــا

www.Zistravankar.com zistravankar-co@istt.ir

تولیــد کننــده ی روانــکار، شــوینده، گریــس و افزودنــی هــای 
ـی تخصصــی برپایــه مــواد زیســتی و معدنــی صنعـت

03133932258 03133932258

نفت، گاز، پتروشیمی

manufacture of specialized industrial bio- based lubri-
cant, detergent, grease, additives
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فرابین

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پالک 4 

farabeen.com h.akhavan@farabeen.com

02141297555 02141297555

محصول محور

عصر گویش پرداز

تهــران - خیابــان آزادی - خیابــان حبیــب اهلل - بلــوار تیمــوری - 
ــد 10 ــالک 2 - واح ــد - پ ــه برومن ــش کوچ نب

www.asr-gooyesh.com info@asr-gooyesh.com

هــوش مصنوـعـی و پــرداز گفتــار نویســا: تایــپ گفتــاری زبــان 
فارســی آریانــا: متــن خــوان فارســی نیوشــا: تلفــن گویــای گفتــاری

02161931000 02161931000

هوش مصنوعی و پردازش گفتار

Artificial intelligence and speech processing Nevisa: Per-
sian Speech Dictation Ariana: Persian Text to Speech

عامر اندیش هوشمند

تهــران - پاســداران - بوســتان دوم ) اخــوان ( پــالک 10 - واحــد 
13 و 14

www.amerandish.com info@amerandish.com

ــر  ــی ب ــده محصــوالت مبتن ــد کننی ــش هوشــمند تولی ــر اندی عام
ـی بــا اســتفاده از جدیدتریــن تکنولــوژی هــای  هــوش مصنوـع

یادگیــری عمیــق

02122847693 02122847693

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Production of AI-based products

شرکت مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات 
صمیم

تهران، میدان فردوسی، ایرانشهر جنوبی، ساختمان 47

www.samimgroup.com sales@samimgroup.com

راهکارهای پیشرفته صدا و تصویر

no 47 - south Iranshahr st - Tehran - Iran

02141021000 02141021000

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Design and production of professional equipment and
advanced audio and visual solutions
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فناوران واقعیت افزوده ستاره

رشــت، بزرگــراه خلیــج فــارس، کیلومتــر 5 جــاده قزویــن، مرکــز 
رشــد دانشــگاه گیــالن

www.irarco.ir irarco.ir@gmail.com

تولیــد نــرم افــزار تصاویــر ســه بعــدی کاربــردی بــا فنــاوری واقعیت 
افــزوده در جهــت تبلیغــات صنایــع مختلف

 Research Center of Guilan University, 5th Kilometer of
Persian Gulf Highway, Rasht, Guilan Province, Iran

09113335570 09113335570

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Producing an application based on 3D pictures with AR
technology to advertise different industries

فناوران مهار زیستی پایدار

دانشگاه گیالن، مرکز رشد واحدهای فناور

www.sbt.biocontrol.com sbt.biocontrol@gmail.com

تولید عوامل بیوکنترل آفات کشاورزی

01333691063 01333691062

مهندسی کشاورزی- کنترل بیولوژیک

Producing biocontol agents for agricultural pests

فناوران طرح و توسعه سپنا

تهــران ، کیلومتــر 20 جــاده دماونــد ، پــارک فنــاوری پردیــس ، 
خیابــان نــوآوری ، ســاختمان تجــاری ســازی ، مرکــز رشــد فنــاوری 

نخبــگان ، طبقــه اول ، واحــد 1115

www.sepnatech.com info@sepnatech.com

طراحی و تولید سیستم های کنترل و مانیتورینگ

 Unit 1115 , First Floor, Elite Technology Development
 Center, Commercialization Building, Noavari ave.,Pardis
 Technology Park, 20thkm of Damavand Road, Tehran I.R.
Iran

02176250233 02176250233

مکاترونیک

Design and production of control and monitoring sys-
tems

فن آوران صنعت میالد

کوچــه  ســنجابی  خیابــان  محســنی  میــدان  میردامــاد  تهــران 
1 واحــد   10 پــالک  شــریفی 

autoparkingfsm.com fsmilad2004@gmail.com

طراحــی و اجــرای پارکینــگ هــای تمــام مکانیــزه و اتوماســیون 
ــا ــگ ه پارکین

02126424693 02126424693

اتوماسیون و هوشمندسازی

 design and implementation of mechanized parking lots
and automation of parking lots
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کیان مهر

تهران، خ ویال، ک نوید، بن بست چهارم، پ2 واحد2

www.kmt.co.ir info@kmt.co.ir

طراحی و تولید دستگاه های الکترونیک، برنامه نویسی

02188853607 02188853607

فناوری اطالعات، الکترونیک

Design and production of electronic devices, Program-
ming

کنترل گستر کهربا

رازی-  زکریــای  بلــوار  قانــع-  میــدان  بهــاران-  شــهرک  ســنندج- 
109 واحــد  فنــاوری-  و  علــم  پــارک  ســاختمان 

WWW.Xsimoto.net kgktech@gmail.com

طــراح و تولیدکننــده سیســتم هــای اتوماســیون صنعتــی، شــبیه 
ســازهای حرفــه ای، پرینترهــای ســه بعــدی و...

08733384047 08733384047

تولید شبیه سازهای حرفه ای

Designer and manufacturer of industrial automation sys-
.tems, professional simulators, 3D printers, etc

کاشف فرازان وطن

ــد  ــه اول واح ــز رشــد طبق ــس ســاختمان مرک ــاوری پردی ــارک فن پ
1104

www.faraztek.ir faraztek.ir@gmail.ir

تولید دستگاه ضدعفونی کننده سطوح و هوا بدون فیلتر

Pardis Technology Park, 20thkm of Damavand Road, Teh-
ran I.R. Iran

02155763915 02155763915

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

Air purifiers and surfaces without the use of filters

فناوری پردازش نوین پردیس

میــدان آزادی، ابتــدای جنــاح، بلــوار صالحــی، کوچــه شــهید فرهــاد 
حســینمردی، پ 15 زنــگ 3

www.codynick.com info@codynick.com

آمــوزش حــل مســاله ســخت افــزاری در حــوزه فنــاوری اطالعــات بــه 
دانــش آمــوزان بــرای طراحــی پــروژه هــای خالقانــه ســخت افــزاری

02166082248 02166082248

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Teaching Problem-Solving Skills to Students for Innova-
tive Hard-Tech Project Design and Implementation
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مبل پته کارمانیا

کرمان ماهان کارگاه دانشگاه تحصیالت تکمیلی

www.minoomehrjuie.com info@minoomehrjuie.com

تنهــا تولیــد و احیــا کننــده پتــه فاخــر و اصیــل کرمــان در ایــران 
و جهــان دکوراســیون داخلــی پتــه و ســفیر پتــه کرمــان در ایــران

09131952443 09131952443

تولید پته یونیک و سفیر پته

Production of international patteh decoration. Ambassa-
dor Patteh in UNESCO

مانا هوش دانش آزما

اســتان قــم، شــهر قــم، پردیســان، بلــوار دانشــگاه، بلــوار مولــوی، 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم، ســاختمان مرواریــد 4، طبقــه 

ــد ای 11 اول، واح

mahdasystem.com info@mahdasystem.com

فعالیــت در حــوزه تولیــد ســامانه هــای ثبــت داده، کنتــرل و 
ینــگ مانیتور

02533550134 02533550134

برق، الکترونیک و مخابرات

Controlling, Monitoring and Data-Logger

گروه شرکتهای کاوش

تهران میدان شیخ بهایی برج اداری صدف واحد 86

www.kavosh.group contact@kavosh.group

تحلیــل و طراحــی و پیــاده ســازی و پشــتیبانی ســامانه هــای نــرم 
افــزاری سفارشــی و ســامانه هــای هــوش تجــاری و داشــبوردهای 

مدیریتــی

02188624857 02188624856

اتوماسیون و هوشمندسازی

 Kavosh is an IT integration solution company that working
on business intelligence and smart solutions

گروه ایده سازان فناوری ویستا

ــه  ــی، کوچ ــام فراهان ــم مق ــان قائ ــری، خیاب ــان مطه ــران، خیاب ته
دوم )ب(، پــالک 6، طبقــه اول، واحــد 1

vista-group.ir info@vista-group.ir

ارائــه زیرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات در راســتای جمــع آوری، 
تحلیــل و مصــور ســازی داده هــا

02188540479 02188540479

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Providing IT Infrastructure for Data Collection, Analysis
and Visualization
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میزان گستر علم و دانش

ــی و  ــان - شــهرک علم ــوار دانشــگاه صنعتــی اصفه ــان - بل اصفه
تحقیقاتــی اصفهــان - ســاختمان ابوریحــان - واحــد 135 - شــرکت 

میــزان گســتر علــم و دانــش

mizangostar.com info@mizangostar.com

ریاســت  معاونــت  ســوی  از  شــده  شناســایی  خــالق  شــرکت 
ــی  ــات مســتقر در شــهرک علم ــاوری اطالع ــوزه فن ــوری در ح جمه

اصفهــان ـی  تحقیقاـت و 

03133932242 03133932242

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Creative company identified by the Vice President for
Information Technology located in Isfahan Scientific and

موسسه سنجش از دور بصیر

ــرج  ــا ب ــوار شــهید پناهــی نی ــروی بل ــدان ه ــران پاســداران می ته
گلــزار واحــد 40

www.basir-rsi.com info@basir-rsi.com

تصویــر بــرداری هوایــی و پهپــادی - تولیــد مــدل ســه بعــدی - 
ــرم افــزار هــای مکانمنــد پــردازش تصاویــر ماهــواره ای - تولیــد ن

02122943064 02122943064

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Providing and processing of various satellite images , De-
signing specific software

مهام آرا نوین پارسیان

تهــران، جــاده قدیــم ســاوه، نرســیده بــه ربــاط کریــم، شــهرک 
ـی نصیرآبــاد، خیابــان ســرو نهــم، پــالک 8 صنعـت

www.thefit.ir info@thefit.ir

محصــول  نمایــش  اســتندهای  تولیــد  و  طراحــی 
فلزی،چوبی،آکریلیــک از جملــه اســتند ایســتاده، رومیــزی، فلــور، 

. و...  آرشــیپل 

02156390165 02156390164

ابزار تبلیغات استندنمایش محصول

Design and manufacture of MDF, Metal and Acrylic dis-
.play stands which can be as wall stand, floor stand,etc

مبنا توسعه سالمت

دانشــکده  تهــران،  دانشــکده  فنــی  پردیــس  شــمالی،  کارگــر 
7 طبقــه  جدیــد،  مکانیــک 

mbtsco.ir info@mbtsco.ir

cpm / فشارســنج دیجیتــال، تــب ســنج دیجیتــال، رگ گیــر مــادون 
قرمز

02122001519 02122001519

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

digital blood pressure monitor / digital infrared thermom-
eter
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نوآوران لیان خلیج فارس

بوشــهر خیابــان امــام خیابــان فردوســی پــارک علــم و فنــاوری 
خلیــج فــارس

www.pgnl.ir alirayzan@gmail.com

ــرم  آمــوزش - مشــاوره -مدیریــت کیفیــت - امنیــت اطالعــات - ن
ــزار اداری اف

07733336596 07733336596

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

 Training - Consulting - Quality Management - Information
Security - Office Software

نما موتور پیشران

داروپخــش  خ  ابتــدای  مخصــوص  جــاده  کیلومتــر17 
ک ید یپا ســا و بر و ر

www.nemamotor.ir info@nemamotor.ir

دانــش بنیــان و فنــاور محــور در حــوزه قــوای محرکــه خودروهــای 
الکتریکــی

02144989673 02144989672

برق، الکترونیک و مخابرات

 Knowledge-based and technology-based in the field of
electric vehicle propulsion

نانو کیمیای کویر یزد

یزد، خیابان سلمان، کوچه 19

nanokimiapharma.com nanokimiayazd@yahoo.com

تولید کننده محلول های دارویی و ضدعفونی کننده

03536281755 03536281755

بیوتکنولوژی و دارویی

Manufacturer of pharmaceutical solutions and disinfect-
ants

میزیتو 

مشهد ابتدای مالصدرا ساختمان صدرا واحد 202

www.Mizito.ir info@mizito.ir

میزیتــو ابــزار دورکاری و مدیریــت کســب وکار بــا رویکــرد شــبکه 
اجتماـعـی اســت. تولیــد شــده توســط شــرکت توســعه راهبــرد 

امــن آرمــان

05138455014 05138455014

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Mizito is a remote working tool and business manage-
ment tool with a social networking approach
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یکتانت

شــهرک غــرب، خیابــان ایــران زمیــن، گلســتان جنوبــی، ســاختمان 
میثــاق، پــالک 35، طبقــه دوم و ســوم

yektanet.com info@yektanet.com

پلتفرم تبلیغات آنالین

02145195000 02145195000

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Yektanet is an Adnetwork.

ویزیت مشهد

مشهد، قرنی 21، شماره 209

www.visitmashhad.com info@visitmashhad.com

ســامانه جامــع اطالعــات و خدمــات زیــارت و گردشــگری مشــهد 
ســفر شــخصی ســازی شــده مشــهد برنامــه ریــزی هوشــمند ســفر 

بــه مشــهد

05137128888 05137128888

گردشگری

Visit Mashhad

هوشمند تجارت نمودار

ــرو  ــش ایســتگاه مت ــراه شــهید لشــکری، نب ــدای بزرگ ــران، ابت ته
بیمــه، کارخانــه نــوآوری آزادی، شــرکت هوشــمند تجــارت نمــودار

www.Nemoudar.com info@Nemoudar.com

حوزه فعالیت شرکت تصمیم گیری داده محور

Tehran, west of lashgari highway, azadi Innovation Fac-
tory

02128422477 02128422477

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Data driven decision Making

نیک پوشان رادین

تهــران- فلکــه دوم صادقیــه- مجتمــع تجــاری افــق- طبقــه 5- واحــد 
502

www.radinmlm.ir INFO@RADINMLM.IR

برگزاری ورکشاپ ها و ایونت های حوزه مد و لباس

02144244366 02144244366

مد و پوشاک

workshop & event
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ــی  ــیخ بهای ــان ش ــدرا، خیاب ــان مالص ــک، خیاب ــدان ون ــران، می ته
شــمالی، خیابــان الدن، پــالک 20

ircreative.isti.ir ircreative@isti.ir

Tehran, Vanak Square, Mulla Sadra St., North Sheikh Baha'i 
St., No. 20, Laden Street

02183532475

ئاسایی ژیانی شین

سنندج-شــهرک بهاران-میــدان قانع-بلــوار زکریــای رازی-پــارک علــم 
و فنــاوری کردســتان-طبقه اول-واحــد 103

www.blopeyk.com armin.eftekhar@gmail.com

پیــک موتــوری آنالیــن درون شــهری جهــت جابجایــی کاال ، انجــام 
امــور اداری و انجــام خریــد منــزل

08733730599 08733730599

)IT & ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

Online Transportation



V C s  &  I n v e s t o r s  
صندوق های جسورانه و سرمایه گذاران
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شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک 
خاورمیانه

تهــران، ســعادت آبــاد، خیابــان ســرو غربــی، مــا بیــن میــدان 
کتــاب و چهــار راه ســرو، پــاک 126

www.meet-ventures.com r.arshi@meet-ventures.com

ــه معــدن  ــد ســازی اســتارتآپها در زمین ســرمایه گــذاری و توانمن
و صنایــع معدنــی، ســامت دیجیتــال و تجهیــزات پزشــکی و 

گردشــگری

02125902500 02125۹02500

زالکس

تهران صادقیه بلوار ابوذر پاک 2۷ طبقه 3

www.zahlex.com info@zahlex.com

ــتیم  ــا هس ــان اروپ ــی زبان ــع ســپاری مالــی فارس ــرکت جم ــا ش م
ــرت اســتارت  ــا مهاج ــراه ب ــت از اســتارت آپ هاهم ــت حمای جه

آپ هــای برگزیــد

No. 37, Abozar Boulevard, Sadeghieh Squar, Tehran

02144008119 021۴۴00811۹

)Sina VC( توسعه دانش بنیان سینا

بلــوار آفریقــا-  بــه  بزرگــراه شــهید قاســم ســلیمانی- نرســیده 
15 طبقــه  مســتضعفان-  بنیــاد  یــک  شــماره  ســاختمان 

www.sina.vc info@sina.vc

توســعه دانــش بنیــان ســینا )Sina VC( یــک شــرکت ســرمایه 
گــذاری خطــر پذیــر در حــوزه هــای مختلــف صنعــت می باشــد.

02188670701 021886۷0۷01

ایده پردازان نوین مشیز

نیــاوران، خیابــان باهنــر، بعــد از چهــاراه مقدســی، بعــد از کوچــه 
صالحــی، پــاک ۴۹۷

afarinesh.vc info@afarinesh.vc

ــذاری  ــگذاری استارتاپها،ســرمایه گ ــده ها،ارزش  تجــاری ســازی ای
هــای  فعالیــت  مســتعد،منتورینگ  اســتارتاپهای  پذیــر  خطــر 

تجــاری

02126853041 021268530۴1
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صندوق توسعه فناوری های نوین

نبــش   ، فنــاوری پردیــس  پــارک   ، کیلومتــر 20 جــاده دماونــد 
پــاک 82  ، نــوآوری هشــتم 

www.htdf.ir info@htdf.ir

ارایه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

02175076000 021۷50۷6000

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی لیدکو

تهران، میدان ونک، خیابان ماصدرا، تقاطع کردستان

www.lidcovc.ir info@lidcovc.ir

صندوق سرمایه گذاری و خدماتی

02126408033 02126۴08033

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات 
پزشکی

نشــانی صنــدوق تجهیــزات پزشــکی : میــدان انقــاب- خیابــان 
کارگــر شــمالی- بعــد از خیابــان نصــرت- پــاک15۴۷- طبقــه۴ – 

واحــد 22

sandoghmed.ir sandoghmed@gmail.com

ســرمایه  -تامیــن  تســهیات  -اعطــای  نامــه  ضمانــت  -صــدور 
ســنجی  امــکان  گــزارش  -تهیــه  خطرپذیــر  گــذاری  -ســرمایه 

-توانمندســازی

02188988148 02188۹881۴8

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

فرشــی  )شــهید  شــانزدهم  خیابــان   - شــمالی  کارگــر  خیابــان 
مقــدم(، پردیــس شــمالی دانشــگاه تهــران، پــارک علــم و فنــاوری 

دانشــگاه تهــران، ســاختمان شــماره 3

uttechfund.ir Info@Uttechfund.ir

پرداخــت تســهیات و صــدور انــواع ضمانــت نامــه بــرای شــرکت 
هــای دانــش بنیــان و فنــاور

 Buildind No3 - UT Technology Fund - University Of Tehran
 Science And Technology Park - Sixteenth Street (Farshi
.Moghadam) - North Kargar Ave

02188220658 02188220658
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موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین 
داروی البرز

ــی- ــان 16 غرب ــش خیاب ــد قصیر-نب ــان احم ــدان آرژانتین-خیاب می
پــاک ۴1-ســاختمان ســهند-واحد 2

www.pdartf.com info@pdartf.com

ارزیابــی و نظــارت برطــرح ها،اعطــای تســهیات بــه فنــاوران و 
ســرمایه گــذاری هــای مشــترک

 2nd Unit, 1st Floor, No.41 Sahand Building, Left Corner of
16th St., Bucharest Ave.,Argemtina Sq.,Tehan

02188734040 02188۷3۴0۴0



I n v e n t o r s
مختـــــــــــرعــــــــــان
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مخترعان

www.nadiran.ir nadiamehrabirosd@gmail.

نانــو شــوینده زیســت تخریــب پذیــر خنثــی مبتنــی بــر آب حــذف 
کننــده انــواع لکــه هــای آلــی و غیــر آلــی از انــواع ســطوح

101309

1398/08/10

101309

09/08/1398

اختراع التینلیپاک سبز نادیران

Remove all types of grease and carbon stains from stain-
less steel and non-metallic surfaces



مشاوران و منتورها
Mentors & Consultants
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مدل و توسعه کسب و کار

روزبه شاهرخی

مدل و توسعه کسب و کار

فرزان کوثری فرد

مدل و توسعه کسب و کار

حسام زاهدی

مدل و توسعه کسب و کار

کتایون سپهری

مدل و توسعه کسب و کار

محمدرضا قبادی

مدل و توسعه کسب و کار

تهمتن برومند
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)IT( فنی

امید پیردهی

رابط کاربری و تجربه کاربری

شروین مشایخ

مدیریت محصول

شروین مشایخ

مدیریت محصول

قاسم واحدی

مدیریت محصول

قادر صادقی

منابع انسانی

محمد زاغری
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بازاریابی دیجیتال

محمد تقی کریمی

بازاریابی و تبلیغات

الهام توسلی

بازاریابی و تبلیغات

شراگیم مرادی

سرمایه گذاری

سعید سازگاری

سرمایه گذاری

امین حبیبی

ارزشگذاری

فرهنگ باقری
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سخت افزار و تجاری سازی

مجید امانی

حقوقی

ستاره ایوبی

بالکچین

محمدرضا قدوسی

فینتک

محمدرضا قدوسی

داده ها و داده کاوی

حسام سعید پور

بازاریابی دیجیتال

الهام توسلی
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سالمت

نسیم لحیم گرزاده

سالمت

فرشته کاظمی پور

سالمت

آیدین پرنیا

سالمت

فرهنگ باقری

سخت افزار و تجاری سازی

علی پنیریان

سخت افزار و تجاری سازی

حمیدرضا بهاری



ارائـــه کنندگــــــــان فضای
کــــــــــار اشتــــــــــراکــــــی
C o w o r k i n g  S p a c e s
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ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی

مرکز نوآوری مانا

 3 شــماره  درب  لــو،  ملــک  خ  حیدرخانــی،  خ  رســالت،  بزرگــراه 
مانــا نــوآوری  مرکــز  و صنعــت،  علــم  دانشــگاه 

www.mana.center manainnovationcenter@gmail.com

ــا ارائــه خدمــات فضــای کار اشــتراکی و شــتابدهی کســب  ــا ب مان
ــان در ایــده پــردازی و شــروع راه تــازه اســت. کار همــراه زن

2166910386 2166910386

mama friendly coworking space in Tehran

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی پویِتک

کوچــه  مالصــدرا،  خیابــان  ابتــدای  شــیراز،  درواز  اصفهــان، 
52 پــالک  ســیزدهم، 

www.poytek.com info@poytek.com

را تشــکیل  تــالش می کنیــم اکوسیســتم کوچـکـی  در پویتــک 
ــرآورده ســازیم. ــک اســتارت آپ را ب ــای ی ــی نیازه ــم و تمام دهی
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 In poytek strive to form a small ecosystem and we meet
.all the needs of a startup




