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مقدمــه
بســیار مفتخــرم کــه اعــام کنــم منایشــگاه بیــن املللــی نــوآوری و فنــاوری ( )INOTEXهفتمیــن دوره
خــود را در ســال  2018در تهــران برگــزار خواهــد کــرد و فرصــت دیگــری بــرای توســعه همــکاری میــان
اجــزای مختلــف اکوسیســتم کشــورمان بــا یکدیگــر و بــا کشــورهای دیگــر فراهــم خواهــد شــد.
در  5دوره ابتدایــی برگــزاری  ،INOTEXهدفگــذاری مــا ایجــاد ارتباطــات بیــن رشکتهای فنــاور به منظور
تبــادل فنــاوری بیــن آنهــا بــود و در طــول  5دوره برگــزاری منایشــگاه ،بیــش از  300رشکــت خارجــی از
 25کشــور و بیــش از  200رشکــت ایرانــی در منایشــگاه حضــور یافتنــد و بیــش از  130ســند همــکاری
میــان ایشــان بــه امضا رســید.
بــا توجــه به رضورت رشــد اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری ،رویکرد دوره ششــم منایشــگاه از همکاری
بیــن رشکتهــای فنــاور بلــوغ یافتــه ،بــه همــکاری بیــن اجــزای کل اکوسیســتم نــوآوری تبدیــل شــد
و هــم اکنــون ،منایشــگاه بیــن املللــی نــوآوری و فنــاوری ،بــا بهــره گیــری از تجربــه  6ســاله خــود در
ایجــاد همــکاری بیــن رشکتهای فنــاور خارجــی و ایرانــی ،در هفتمیــن دوره خود ،توجه به اکوسیســتم
نــوآوری و رشــد متــوازن آن را هدفگــذاری کــرده اســت .در منایشــگاه اینوتکــس  2018همــه اجــزای
اکوسیســتم نــوآوری اعــم از مخرتعیــن ،اســتارتاپهــا ،شــتابدهندههــا ،مراکــز رشــد ،صندوق-هــای
رسمایــهگــذاری و VCهــا ،فرشــتگان کســب و کار ،منتورهــا و مربیــان ،رشکتهــای فناور بــزرگ ،ارائه
کننــدگان خدمــات تجاریســازی ،رســانههــای اســتارتاپی ،برگزارکننــدگان رویدادهای کارآفرینــی و ...
حضــوری پررنــگ خواهنــد داشــت.
ایــن رویــداد در ســال جــاری اهدافــی همچــون رویارویــی اســتارتاپهــا و رشکتهــای نوپــا بــا رسمایــه
گــذاران ،آشــنایی هرچــه بیشــر رشکــتهــای فنــاوری بــا یکدیگــر و تعریــف همــکاریهــا در زمینــه
تحقیــق و توســعه مشــرک ( )Joint R&Dو یافــن رشکا و مشــریان جدیــد بــرای کلیــه اجــزای زیســت
بــوم نــوآوری و فنــاوری در کشــور را دنبــال مــیکنــد.
تجربــه و شــناخت نزدیــک مــردم از فنــاوریهــا ،آمــادهســازی نوجوانــان بــرای ورود به فضای نــوآوری،
مشــارکت اســتارتاپهــا در ارائــه خدمــات مــورد نیــاز رویــداد ،همــکاری با اجــزای مختلف این زیســت
بــوم در برنامــهریــزی و اجــرا و اجــرای باکیفیــت بخــشهــا و رویدادهــای مختلــف ،از جملــه ویژگــی
هــای اصلــی  2018 INOTEXاســت.
بــا توجــه بــه روندهــای تکنولــوژی در دنیــا و توســعه فنــاوریهــای مرتبــط بــا ارائــه خدمــات در
کالنشــهرها ،موضــوع «شــهر هوشــمند» بــرای منایشــگاه انتخــاب شــده و شــعار «شــهر هوشــمند
زندگــی هوشــمند» بــرای  2018 INOTEXانتخــاب شــده اســت و در ایــن راســتا بــا همــکاری شــهرداری
تهــران ،رویدادهــا و بخــشهــای مختلفــی در منایشــگاه پیــشبینــی شــده اســت.
مــا امیدواریــم بــا توجــه بــه رشــد رسیع اکوسیســتم نــوآوری در ایــران و جهــان ،و رضورت همــکاری و
مشــارکت اجــزای اکوسیســتم بــا یکدیگــر 2018 INOTEX ،بســر خوبــی در ایــن خصــوص فراهــم کنــد
و پــارک فنــاوری پردیــس میزبــان شایســته ای بــرای بازیگــران مختلــف ایــن اکوسیســتم و میهامنــان
خارجــی حــارض در ایــن منایشــگاه باشــد و بــا تــاش همــکاران مــن در دبیرخانــه منایشــگاه ،زمینــه
تحقــق اهــداف منایشــگاه فراهــم آیــد.
مهدی صفاری نیا
رییس پارک فناوری پردیس

2

3

2017

2012
 1الی  3اسفند
ماه 90

 52رشکت روس

منایشگاه فناوری
پیرشفته روسیه در
ایران

70متخصص روسی

معرفی فناوری های
خارجی مورد نیاز
کشور با حضور هیأت
فناوری

2014

 72رشکت از
کشورهای روس ،
بالروس  ،اوکراین

مرکز آفرینش های
کانون پرورش کاری
( سالن حجاب)

نشست تخصصی
اکتشاف  /استخراج و
ذخیره سازی نفت با
حضور هیأت  16نفره
روس

 2الی  4خرداد
ماه 93

امضاء  25سند
همکاری
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منایشگاه بین
املللی (سالن خلیج
فارس)

مکان  :منایشگاه
بیناملللی
( سالن میالد)

منایشگاه بین
املللی ( سالن خلیج
فارس)

 118رشکت از 16
کشور

جمع بندی
در طــی  6دوره میزبــان بیــش از  750رشکــت فــن
آور از  25کشــور مختلــف بــا هــدف تبــادل فــن آوری

2016

نشست شبکه
سازی نو آوری ،
با موضوعات روز
مدیریت نو آوری و
فناوری

حضور اجزای دیگری
از اکوسیستم
نوآوری و فناوری
برای اولین بار

اخرتاعات حوزه
تجهیزات پزشکی
نوآوری

منایشگاه بین املللی
نو آوری و فناوری
INOTEX

 111رشکت از 8
کشور مختلف

2015
 20الی  23خرداد
ماه 96

برگزار رویداد
استارتاپ دمو /
فستیوال

مرکز آفرینش های
کانون پرورش فکری
سالن (حجاب)

2013
 7الی  19اسفند
ماه 91

 2الی  5خرداد ماه 96

 226غرفه و استند
آپ کانرت از  10کشور

 2الی  5خرداد ماه 95

 176رشکت از 15
کشور

میــان رشکتهــای خصوصــی و رسمایــه گذاری مشــرک

برگزاری بیش از 150
جلسه B2B

انعقاد  66سند
همکاری تفاهم نامه

و مشــارکت در پــروژه هــای تحقیــق و توســعه همــراه
بــا انعقــاد بــش از  630قــرارداد و تفاهــم نامــه

منایشگاه بین املللی
سالن خلیج فارس
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ﺻﺎﺣـﺐ
اﻣﺘﯿـﺎز
روﯾﺪاد

ﺳﺘﺎد
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﻤﮑﺎران

ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﺻﻠــﯽ
ﺑﺮﮔــــﺰار
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻫﻤـﮑﺎران
رﺳﺎﻧﻪای
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مرکز فن بازار
ملی ایران
مركــز فنبــازار ملــی ایــران مســتقر در پــارك فنــاوری پردیــس فعالیــت خــود را از ســال  1382بــا هدف
توســعه بــازار فنــاوری كشــور آغــاز منــود و بــر پایــه ظرفیتســازی و انجــام برنامههــای ترویجــی
پــس از یــك دوره دهســاله ،در حــال حــارض برنامههــای عملیاتــی متعــددی را بــا رویكــرد ملــی و در
قالــب چهــار ماموریــت :توســعه زیرســاخت و شــبکه ،بازاریابی محصــوالت فناورانــه ،انتقال فنــاوری و
رسمایهگــذاری در دســتور كار دارد.
پرتــال فنبــازار ملــی ایــران بــه نشــانی  www.techmart.irبــه عنــوان مرجــع اطالعــات فنــاوری كشــور،
متشــكل از بانكهــای اطالعاتــی در زمینــه عرضــه و تقاضــای فنــاوری ،محصــوالت و خدمــات فناورانــه
ِ
اطالعــات
و طرحهــای رسمایهگذاریمیباشــد .همچنیــن ایــن پرتــال ،تنهــا مرجــع رســمی انتشــار
محصــوالت و خدمـ ِ
ـات رشكتهــا و موسســات دانشبنیــان كشــور میباشــد.
اهم برنامهها و فعالیتهای مرکز
• ایجــاد و توســعه «پرتــال فنبــازار ملــی ایــران» بــه عنــوان مرجــع اطالعــات فنــاوری كشــور بــا بیــش
از  8000عضــو و بیــش از  10.000داده فناورانــه در حــوزه عرضــه و تقاضــای فنــاوری و محصــوالت
پیرشفتــه از رسارس كشــور (دسرتســی بــه ســامانههای اســتانی در  17اســتان؛
• راهــری و توســعه فعالیــت هــای «بــازار دارایــی فكــری» بــرای انجــام و مدیریــت معامــات مصادیــق
مالكیــت فكــری بــا مشــاركت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاك كشــور و
رشكــت فرابــورس ایــران؛ ( عرضــه بیــش از  240اخــراع در تابلــوی بــازار)
ی نــوآوری و اخرتاعــات» در حوزههــای تخصصــی بــا هــدف جــذب
• برگــزاری «فســتیوالها 
رسمایهگــذاری بــرای تجاریســازی اخرتاعــات بــا دو روش فــروش قطعــی یــا اعطای لیســانس؛(برگزاری
 13فســتیوال و معاملــه  29اخــراع بــه ارزش  250میلیــارد ریــال)
• طراحــی و اجــرای «نشســتهای تخصصــی بهرهبــرداری از فناوریهــای داخلــی» در حوزههــای
مختلــف بــا رویكــرد تامیــن نیازهــای فنــاوری مجموعههــای بــزرگ دولتــی و عمومــی و صنایع مــادر در
كشــور  /مبتنــی بــر منایشــگاه تخصصــی و جلســات مذاكــره رو در رو؛
• طراحــی و اجــرای «رویدادهــای اســتارتاپ دمــو» بــا هــدف معرفــی هســتههای فنــاور و اســتارتاپهای
ـب و كارهــای نوپــا
مســتعد رسمایهگــذاری بــه رسمایهگــذاران و ایجــاد فرصتــی بــرای توســعه كسـ 
(برگــزاری  8رویــداد و ارائــه بیــش از  100اســتارتاپ منتخــب)؛
• راهانــدازی و بهرهبــرداری از «شــبكه فنبازارهــای منطقــهای» در قالــب دفاتــر مركــز فنبــازار
ملــی ایــران در اســتانها ،بــه منظــور توســعه و تســهیل ارائــه خدمــات بــه رشكتهــا و موسســات
دانشبنیــان ،واحدهــای فنــاور و مجموعههــای صنعتــی (تــا كنــون در  17اســتان)؛
• ایجــاد «شــبكه كارگــزاران حرفـهای تبــادل فنــاوری» در كشــور .ایــن اقــدام بر اســاس فرآینــد جذب،
آمــوزش ،توامنندســازی و بكارگیــری انــواع كارگــزاران حرفـهای بــرای ارائــه خدمــات فنــاوری در ســطح
ملــی و بیناملللــی صــورت میگیــرد( فعالیــت بیــش از  40کارگــزار در شــبکه)؛
• برگــزاری «نشســتهای تخصصــی تبــادل فنــاوری» در ســطح بیناملللــی و بــا هــدف رفــع نیازهــای
فنــاوری شناساییشــده در صنایــع بــر اســاس اولویتهــای كشــور و كمــك بــه رونــد ارتقــاء ســطح
فناوریهــای داخلــی (برگــزاری  13نشســت تخصصــی)
• برگــزاری «تورهــای تخصصــی فنــاوری» بــا اعــزام گروههایــی از متخصصیــن داخلــی در حوزههــای
اولویـتدار و مــورد نیــاز كشــور بــرای رصــد رویدادهــای فناورانــه ســایر كشــورها و ایجــاد زمینــه
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همكاریهــای بیناملللــی ( 13تــور فنــاوری)
• ارائــه پیشــنهاد ،اخــذ مصوبــه بیناملللــی و راهانــدازی «شــبكه بیناملللــی انتقــال فنــاوری» بیــن
كشــورهای عضــو گــروه دی-هشــت بــا نــام اختصــاری  TTENو ایجــاد زیرســاخت عملیاتــی بــرای انجــام
مبــادالت فنــاوری بیــن ایــن كشــورها از طریــق ســامانه  . www.d8tten.orgدبیرخانــه ایــن شــبكه در
مركــز فنبــازار ملــی ایــران مســتقر میباشــد.
برخی از خدمات و مزیتها
مركــز فنبــازار ملــی ایــران خدمــات و مزیتهــای زیــر را بــرای مخاطبیــن و كاربــران خــود فراهــم
م ـیآورد .عمــده خدمــات اشــاره شــده در ذیــل ،بــا اســتفاده از ظرفیــت كارگــزاران حرف ـهای مركــز
فنبــازار ملــی قابــل ارائــه خواهــد بــود.
• دسرتسی به مرجع اطالعات فناوری كشور در بسرت اینرتنتwww.techmart.ir
• بازاریابی محصوالت و فناوریهای رشكتهای دانشبنیان  /فناور
• شناســایی و تامیــن فناوریهــا /محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع و رشكتهــای بــزرگ دولتــی و غیــر
دولتی
• ارزیابی و ارزشگذاری فناوری
• جلب رسمایهگذاری برای استارتاپ ها و طرحهای فناوری
• انتقال فناوری بیناملللی و داخلی
• انجــام مبــادالت مصادیــق مالكیــت فكــری ( گواهــی ثبــت اخــراع ،طرحهــای صنعتــی ،عالیــم تجــاری)
بــا اســتفاده از ســازوكار بــازار دارایــی فكــری كشــور
• ارائــه تســهیالت مالــی در زمینــه توســعه بــازار محصــوالت و رونــق فضــای كســب وكار دانشبنیــان
در كشــور
• برگزاری نشستهای تخصصی انتقال فناوری بیناملللی /تورهای تخصصی فناوری
• برگـــــــــــزاری فســــتیوالهای
اخرتاعــات در حوزههــای تخصصــی/
رویدادهــای بهرهبــرداری از فنــاوری
هــای داخلــی
• و ...
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
و ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻦﺑﺎزار
و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوﮔﺮﻫﺎ

ﺷﺒﮑﻪ
D-8 TTEN

جهــت كســب اطالعــات بیشــر
میتوانیــد از طریــق شــاره تلفــن
 021-76250250و یــا نشــانی پســت
الكرتونیكــی  info@techmart.irبــا
مركــز فنبــازار ملــی ایــران متــاس
حاصــل مناییــد.

ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری

ﭘﻮرﺗﺎل ﻓﻦ ﺑﺎزار
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﻃﺮحﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﴍﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

ﺟﺬب ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و
ﴍﮐﺘﻬﺎی ﻧﻮﭘﺎ

ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاران
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﺗﻮان داﺧﻠﯽ

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 B2Cدر
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری

ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎوری
در ﻤﻧﺎﯾﺸﮕﺎه
اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی
ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎوری
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻨﺎوری

ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎوری
در ﺑﺎزار داراﯾﯽ
ﻓﮑﺮی
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نمایشگاه
نمایشگاه
مربوط به
مربوط به
اطالعات
اطالعات
بخش اول:
بخش اول:
9716-14تیرماه 97
 16-14تیرماه

نمایشگاهی گفتگو
نمایشگاهی گفتگو
مجتمع مجتمع
شبتا  20شب
 10تا 10 20

نمایشگاهی
نمایشگاهی
9000متر فضای
9000متر فضای

دارغرفه دار
غرفهنفر
 1000نفر1000

بازدید کننده
نفرکننده
بازدید
 8000نفر8000
هوشمندهوشمند
اصلی :شهر
موضوعشهر
موضوع اصلی:

کنندگان
کنندگان
شرکتشرکت
بخش دوم:
بخش دوم:
استارتاپ ها150:
استارتاپ ها:

150

فناوری:
شرکت
شرکت های
فناوری175 :
های 175
مخترعین:
مخترعین:
منتورها:منتورها:

50

50

40

40

کسب
فرشتگانکار:
فرشتگان کسب و
30و کار30 :
ها :
شتابها :
شتاب دهنده
دهنده 16

16

صندوقهای
صندوقوهای
 vcها و  vcها

سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری12 :

فناوری
پارک هایپارک
های :فناوری 10:

استارتاپی:
استارتاپی:
رسانههای
رسانههای
5

کنندگانکنندگان
برگزار برگزار
کار آفرینی:
کار آفرینی:

12
10

7

5
7

رویداد ها
رویداد ها
سوم:سوم:
بخش بخش
اینوتکت سالمت
اینوتکت سالمت
INOTEX
INOTEX
Pitch Pitch
نوآوری نوآورانه
نوآوری نوآورانه
شهرداری ها
شهرداری ها
گردهمایی
گردهمایی
نمایشگاهنمایشگاه
تورهایازبازدید از
تورهای بازدید
کالن شهرها
شهرها
و کالن و
()Innovatour
سازی نوآوری ()Innovatour
نوآوری
شبکه
نشستسازی
نشست شبکه
 Stageشامل:
Programشامل:
Stage Program
هوشمند)هوشمند)
(شهر (شهر
تهران سالن
سالن
تدکس
-1تهران
شرکتهای  -1تدکس
تناظریابیهای
تناظریابی شرکت
نشست نشست
خالق تهران
تهران
صبح
خالق
 -2صبح -2
حوزه ICTحوزه ICT
رویداد بانی
-3بانی
کشورهای  D-8با -3رویداد
کشورهای  D-8با
نشست فناوری
نشست فناوری
 -4هکتان
 -4هکتان
تجدید پذیر
پذیر
انرژی
تجدید
موضوع
موضوع انرژی

جانبیجانبی
بخش های
بخش های
چهارم:چهارم:
بخش بخش
تجربه فناوری
تجربه فناوری
اینوتکساینوتکس
شب نشینی
شب نشینی
INOTEX
INOTEX
TALENT
TALENT

14

اینو جواناینو جوان
کافه سرمایه
کافه سرمایه
بازار فناوری
بازار فناوری
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١٢

طبقه زیر همکف

١٠
٤٨٫٤١

٧
ﻻﺑﯽﺳﺎﻟﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

٢٩٫٠٠

٨

ﺳﺎﻟﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ٨

١٦

٩

١٤٫٠٠

ﺻﻨﺪوقﭘﮋوﻫﺶو
ﻓﻨﺎوریداﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان

٧٣٫٠٠

ارتباط با سالن تهران

ارتباط با سالن گلستان

٢٠٫٠٠

اﺗﺎقﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻠﺴﺎتدوﺟﺎﻧﺒﻪ

٣

٦
اﺗﺎقﺟﻠﺴﻪ
اﺗﺎقﺟﻠﺴﻪ  ٥دوﺟﺎﻧﺒﻪ٥
دوﺟﺎﻧﺒﻪ٦
١٢٫٠٠
٤ ١٥٫٠٠
اﺗﺎقﺟﻠﺴﻪ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ٤
١٢٫٠٠

٢٦

٢٧

آﮐﺎدﻣﯽ ﭼﺮخ
٢٧٫٠٠

٢٥ﺻﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ﭘﺎوﯾﻮنﺷﻬﺮداری
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
٧٥٫٠٠
١٧٫٥٠

ﺻﻨﺪوق
ﺳﺎﻤ
١٧٫٥٠

٢٤

ﻓﯿﻦﺗﮏ
ﺑﺎﻧﮏاﻧﺼﺎر
١٤٫٠٠

٢٣

SINATECH
١٤٫٠٠

٢٢

١٤٫٠٠

٢١

ﺻﻨﺪوقﺣﺎﻤﯾﺖاز
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،ﻧﻮآوری
وﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻨﺎوری

ارتباط با سالن پردیس

١٨

ﺣﺮﮐﺖاول
٥٤٫٠٠

اﺳﺘﻮدﯾﻮاﺛﻨﺎ
ﻣﺠﺮیﻤﻧﺎﯾﺸﮕﺎه
INOTEX ٢٠١٨
٢٩٫٨٠

١٩

٢٥٫٥٩

٢٠

ﺳﺘﺎدﺑﺮﮔﺰاری

ارتباط با سالن تهران

 KarenCrowdﮐﺎﻓﻪﴎﻣﺎﯾﻪ

ارتباط با سالن بهارستان

١٥

ﺻﻨﺪوقﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎیﻧﻮﯾﻦ
١٤
٥٤٫٩٠
Persian Darou
Alborz Research
and Technology
Fund Institute ١٣
اﻧﺠﻤﻦ
ﮔﺬاری٢٥٫٠٠
ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ
١٦٫٢٠

ﺑﺎزارﻓﻨﺎوری

سالن بهارستان

١١

طبقه همکف

سالن گلستان

٢

٣٠

اﺳﺘﯿﺞ

سالن ثبتنام

ورودی اصلی

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾﺪاد ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ٢٩

١

ﺳﺎﻟﻦآﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ

٣٤
٣٥٫٠٠

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﺎوری

ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن
و ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻬﺮان ٢٦٫٠٠

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ٣٣

اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺳﻼﻣﺖ
٢٩٫٠٠

٣٢

٥٢٫٥٠

٣٦

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﺎوری

ارتباط با سالن پردیس

ﭘﺎوﯾﻮن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
٧٢٫٠٠

٣١

ارتباط با سالن تهران

درب خروج

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﺎوری
١٢٩٫٥٠

٣٥
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٥٩

اﺗﺎق ﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻠﺴﺎت دوﺟﺎﻧﺒﻪ

ارتباط با سالن بهارستان

طبقه همکف

ﮐﺎﻧﻮن
ﭘﺘﻨﺖ
١٥٫٠٠

سالن تهران

طبقه اول

سالن پردیس

٦٠

٦١

٥٧
٥٤

١٢٫٠٠

ﻃﺮاح وب ﻧﺴﯿﻢ

١٢٫٠٠

٥٥

ارتباط با سالن گلستان

٥٣

٥٦

ﻣﻬﺮ ﭘﺎرس

ﺣﺲ ﺧﻮب
ﻟﺒﺨﻨﺪ
١٢٫٠٠

ﭼﯿﮕﻞ
١٢٫٠٠

١٦٫٠٠
١٣٫٠٠

٥٨

ILIA
Corporation, �e
Management
Consultancy of Iran

١٤٫٠٠

ﺳﺎزﻣﺎن
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ

١٢٫٨٠

٦٢

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
اﯾﺮان-ﺗﺮﮐﯿﻪ

Regus
١٥٫٠٠

٦٣

Rodle
١٢٫٠٠

٦٤

ارتباط با سالن گلستان

٩٨

١٨٫٠٠

ﺗﺮﯾﮓآپ

١٠١

١٨٫٠٠

Yas

١٠٢

٦٨

٦٦

٤٩

ﭘﯿﺎده

٢٧٫٠٠

Sheed So� Co

٤٧

٤٠٫٠٠

ﻣﺒﯿﻦ وان ﮐﯿﺶ

٢٤٫٠٠

٤٨

٤٠٫٠٠

٧٥

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻦ ﺑﺎزار
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

٧٤

ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ

٧٩

٧٦

٤٦

٤٨٫٠٠

٤٠

٧٨

ﺳﻤﻨﺎن

٣١٫٠٠

ارتباط با سالن گلستان

INO GIFT

٣٧

٨١

١٢٫٠٠

3DPL

٨٣

١٢٫٠٠

ﺳﻨﺠﺶ
دﻗﯿﻖ
ﻃﻮل

١٢٫٠٠ ٨٤

١٢٫٠٠ ٨٠

ﴍﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﭘﺎﯾﺪار اﺑﺘﮑﺎر
آرﻣﯿﻨﺎ

٤٨٫٠٠

٧٧

ارتباط با سالن تهران باال

٣٨٫٨٠

٨٥

١٣٫٠٠

٨٦

١٢٫٠٠

آرﻣﺎنﭘﺮدازانﻧﻮژن

٢٤٫٠٠

٩٥

ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن
دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ

١٢٫٠٠

٨٧

٨٨

١٢٫٠٠

ﻧﻮﯾﺪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

١٢٫٠٠

درب خروج

١٢٫٠٠

٩٠
 ٨٩اﻓﺰار ١٢٫٠٠
ﮐﺎرن

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺪﺑﯿﺮ
ارک اﯾﺮاﻧﯿﺎن

١٢٫٠٠

رﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ

ﭘﺎرک
ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ
٩٤
و ﻓﻨﺎوری
اردﺑﯿﻞ ﻓﻦ آوران
ﺳﯿﺮاف

٩٦

١٧٫٠٠

٩٣ ٢٣٫٠٠
ﻧﻮآوران ﺻﻨﻌﺖ

آﯾﻨﺪه
زﻣﯿﻦ

راﻫﮑﺎر ٩٧
٩٢

١١٥

ﻓﻦآوران اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﺪﺳﯿﻤﺮغ

ارتباط با سالن آفتاب

درب خروج

ﭘﺎرکﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری
ﮐﺮدﺳﺘﺎن

٤٨٫٠٠

ﻣﺨﱰﻋﯿﻦ

٨٢

٦٥٫٠٠

)Isfahan Science and Technology Town (ISTT

ﻣﺨﱰﻋﯿﻦ

ﭘﯿﴩان اﻧﺮژی

ﴍﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و
اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏ ﻗﺸﻢ وﻟﺘﺎژ

٤٥٫٠٠

Zanjan Science and
Technology Park

١١٢
١٨٫٠٠

ﻓﺎراﺑﯽ

١١٣
 ١١٤ Jahesh Innovationﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
١٨٫٠٠
١٨٫٠٠

آﯾﺪان ﮔﺴﱰ
٣٠٫٠٠
١٢٫٠٠
ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﺷﻬﺮ
آرا ﭘﮋوﻫﺶ
٤٥
ﻋﺎﻣﺮ اﻧﺪﯾﺶ
١٢٫٠٠
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ٤١
٢٧٫٠٠
 ١٢٫٠٠ ٤٤ﻃﻨﯿﻦ ﭘﺮداز
٥١
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
٣٩
ﻣﻬﻨﺎ
CAR BOY
١٢٫٠٠
رﺳﺎ ﻃﻨﯿﻦ
٤٢
١٢٫٠٠
٥٠
١٢٫٠٠
ﻋﺪل
ﴍﯾﻒ
٤٣
٥٢
Noaavaraan
راﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن
١٤٫٥٠ ٣٨
ﺗﺎﺑﺶ
Houshmand
١٢٫٠٠
Fartaak
ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ١٦٫٠٠
١٢٫٠٠
ﺧﱪﻧﮕﺎران

١٢٫٠٠
٦٩
D-8 TTEN
١٢٫٠٠ Wi 6Labs
Sensing
Labs
١٨٫٠٠

٧٠

١٢٫٠٠

 ١٢٫٠٠ﺟﺎﯾﺰه
ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص(

٧٣

٧٢

 ١١١ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ
ﻓﻨﺎوری ﻧﺨﺒﮕﺎن
١٨٫٠٠

ارتباط با سالن آفتاب

BC DIGITAL

١٢٫٠٠ ٧١

١٢٫٠٠ ٦٧

Wroclawski
Park
Technologiczny

٢٥٫٠٠

راﺳﺨﻮن

٦٥

ﻣﺮﮐﺰﻧﻮآوری
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاﻣﯿﺪ
٢٥٫٠٠

١١٠

٣٣٫٠٠

١٠٦

Avatech
١٢٫٠٠ ١٠٧
Shezan
١٢٫٠٠ ١٠٨
ﺗﯿﻮان
١٢٫٠٠

Ferdowsi
Business
١٠٩ Accelerator
٢٤٫٥٠
" "Samsung-AUT-Tech

١٠٥

LLC
""Stavropol-3ARM

١٨٫٠٠

Quantum

١٠٣

١٦٫٠٠

١٠٤

٩٫٠٠

٩٫٠٠

٩٫٠٠

 ١٢٥راه  ١٢٤آﺧﺮﯾﻦ١٢٣
ﺗﮏ ﭘﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﱪ

ﺷﻨﺒﻪ
١٢٫٠٠

١٢٢

١٢٫٠٠

١٢١
٥٩٫٠٠

١٢٫٠٠

٩١

ارتباط با سالن تهران باال

١١٦

١٢٫٠٠

Persisgen
Par

١١٧

٤٢٫٠٠

ﭘﺎوﯾﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

١١٨

ﭘﺎوﯾﻮن ﻣﺸﺎوران و
ﻣﺮﺑﯿﺎن
٣٨٫٠٠

١٢٠

١١٩

18
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١٣٠

١٣١

٧٨٫٠٠

VIP

طبقه دوم

سالن آفتاب

طبقه سوم

سالن مهتاب

ارتباط با سالن پردیس

١٣٢

درب ورود

٢٧٫٠٠

١٣٣

١٢٨

٤٩٫٠٠

١٢٩

١٣٤

١٣٨

١٥٫٠٠

ﻣﺮﮐﺰرﺷﺪ
اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮ
ﺗﻐﺬﯾﻪ

١٤٠

اﯾﻨﻮﺟﻮان

٣٢٥٫٠٠

١٢٦

رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ

٩٫٠٠

١٣٩

٢٧٫٠٠

١٣٧

ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه
ﻻﮐﺘﻮژن

ﴍﮐﺖ ﻣﺘﺪ

٢٤٫٠٠

ﺳﺎﻟﻦ ١٣٦

ارتباط با سالن آفتاب

ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻤﯾﺶ١٣٤

٢٤٫٥١

ﺳﺎﻟﻦ ١٣٧

١٣٦

ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻤﯾﺶ١٣٥
٢٠٦٫٠٠

١٣٥

٦٣٫٠٠

ارتباط با سالن مهتاب باال

٢٧٫٠٠

١٢٧

١٢١٤٫٠٠

ﻣﺮﮐﺰرﺷﺪ
داﻧﺸﮕﺎهاﯾﺮان

١٤١

ارتباط با سالن پردیس

void

٩٫٠٠

ﻫﺎﻧﺎﺳﻼﻣﺖ

١٤٢

20
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طبقه چهارم

سالن مهتاب باال

٩٧/٠٠

ﺳﺎﻟﻦ ١٤٥

١٤٥

١٤٣

٧٠/٠٠

ارتباط با سالن مهتاب

ﺳﺎﻟﻦ ١٤٤

١٤٤

ارتباط با سالن مهتاب

22

23

مخرت عیــن
بــه طــور ســنتی مــدل غالــب نــوآوری در بنــگاه هــا محــدود بــه مرزهــای آنهــا بــوده اســت بــه
نحــوی کــه بنــگاه هــا از پــروژه هــای  R&Dداخلــی خــود رشوع کــرده و پــس از رســیدن بــه
اخرتاعــی جدیــد اقــدام بــه توســعه محصــول مــی کردنــد .ایــن مــدل در ســال هــای اخیــر کمرنگ
تــر شــده تــا جایــی کــه بنــگاه هــا امــروزه بــا اتخــاذ رویکــرد نــوآوری بــاز بــه دنبــال اخرتاعاتــی
خــارج از مرزهــای خــود هســتند .از طرفــی دیگــر مخرتعیــن و نــوآوران نیــز همــواره بــه دنبــال
راهــی بــرای ارائــه اخرتاعــات خــود بــه جامعــه هــدف خــود هســتند .یکــی از کانــال هــای پیونــد
و تعامــل مخرتعــان بــا رسمایــه گــذاران بالقــوه و صاحبــان صنایــع ،منایشــگاه نــوآوری و فنــاوری
اینوتکــس اســت .رشکــت ســنجش فنــاوری خاورمیانــه بــه عنــوان کارگــزار تبــادل فنــاوری و
رسمایــه گــذاری در منایشــگاه اینوتکــس ،در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهــری (مــد
ظلــه العالــی) و در ســال حامیــت از کاالی ایرانــی بــه هــدف رفــع گلــوگاه هــای فناورانــه صنایــع
کشــور و بهــره گیــری از ظرفیــت مخرتعیــن و رشکــت هــای دانــش بنیــان داخلــی در نظــر دارد تــا
بســر همــکاری فعــاالن صنعتــی بــا مخرتعیــن را بیــش از پیــش فراهــم آورد.

عنوان اختراع :سطح متخلخل لغزنده با مایع نفوذ کرده به عنوان الیه محافظ برای زدایش مرطوب

1

مالک  /مالکین :مجتبی کریمی کارگر
شامره ثبت اخرتاعus2018/0037494a1 :
تاریخ ثبت اخرتاع18/02/2018 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :ایجاد الیه محافظ برای زدایش مرطوب مناطقی از بسرت كه با این الیه محافظ پوشیده شده

عنوان اختراع :تبدیل ضایعات پلی اتیلن ترفتاالت به دی اکتیل ترفتاالت و رزین های آلکید

2

مالک  /مالکین :حسین بوهندی -مجید غیاث
شامره ثبت اخرتاع92123 :
تاریخ ثبت اخرتاع1396/02/17:
مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :بازیافت شیمیایی ضایعات پالستیکها

عنوان اختراع :پوشش های متورم شونده مقاوم در برابر حریق

3

مالک  /مالکین :مجتبی میر عابدینی
شامره ثبت اخرتاع91321 :
تاریخ ثبت اخرتاع1395/11/30 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :حفاظت سازه های فوالدی یا موارد دیگردر مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی

24

25

عنوان اختراع :درمان قطعی صرع و تشنج صد در صد گیاهی

4

عنوان اختراع :کفپوش مخصوص پیچ جاده جهت جلوگیری از انحراف خودرو

مالک  /مالکین :رضا مظلوم فارسی باف

مالک  /مالکین :محسن دهباشی

شامره ثبت اخرتاع98697 :

شامره ثبت اخرتاع9195 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/06/02 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/01/30 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :طراحی و ثبت

کاربرد اخرتاع :داروی درمان قطعی رصع و تشنج

کاربرد اخرتاع :جلوگیری از انحراف خودرو در پیچ ها

عنوان اختراع :زباله دان هوشمند زیر زمینی سازگار با محیط زیست

5

مالک  /مالکین :فرید فرزانگان-محمدرضا عباسی فرد

عنوان اختراع :دستگاه مبدل اشعه لیزرهای پرتوان
مالک  /مالکین :محسن دهباشی

تاریخ ثبت اخرتاع1396/06/27 :

تاریخ ثبت اخرتاع1387/09/18 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :طراحی و ثبت

مرحله تجاری سازی اخرتاع:
کاربرد اخرتاع :سیستم اتوماتیک و هوشمند زیر زمینی برای جمع آوری و تفکیک هم زمان زباله های خشک و تر

کاربرد اخرتاع :ایجاد نقطه پر انرژی در محیط و کاهش اثرات مخرب آن بر سایر بافت های بدن

عنوان اختراع :دستگاه تست ارتعاشی مکانیکی دسته موتور خودرو

مالک  /مالکین :محسن دهباشی
شامره ثبت اخرتاع89954 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/02/28 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/07/05:

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :جلوگیری از تبخیر آبهای سطحی

26

6

9

مالک  /مالکین :محمد احمدی احمدآبادی
شامره ثبت اخرتاع88715 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع:

8

شامره ثبت اخرتاع93589 :

شامره ثبت اخرتاع55394 :

عنوان اختراع :سازه باغچه متحرک و شناور؛ جهت جلوگیری از تبخیر آبهای سطحی

7

کاربرد اخرتاع :بررسی خواص مکانیکی دسته موتور خودرو
بررسی خواص املان های ارتجاعی (انواع رضبه گیرها ،دسته موتور و  )...و کنرتل کیفیت آن ها
آزمایشگاه دانشگاه ها به منظور آزمایش فرن

27

عنوان اختراع :تولید فوم پلی اتیلن کند سوز

10

مالک  /مالکین :محمد مهدی محمدی

مالک  /مالکین :جلیل مرشدیان

شامره ثبت اخرتاع91378 :

شامره ثبت اخرتاع90861 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/12/08 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/10/11 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :استفاده در کاالهای تولیدی واحد های صنعتی(از قبیل مبل و )...
استفاده در ساخت ساختامن ها

کاربرد اخرتاع :جایگزین کردن کامپاندهای پلی الفینی حاوی فلزهایی با عدد امتی باال به جای رسب و محافظت از
بدن در مقابل اشعه ها

عنوان اختراع :تولید ظروف زیست تخریب پذیر فومی

11

مالک  /مالکین :محمد مهدی محمدی

عنوان اختراع :دست رباتیک

شامره ثبت اخرتاع89271 :

شامره ثبت اخرتاع92880 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/04/21 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/05/01 :

کاربرد اخرتاع :تولید فوم های پلی الکتیک اسید و تبدیل آن به ظروف یکبار مرصف جهت استفاده در صنایع
بسته بندی و غذایی

عنوان اختراع :تولید ظروف فوم پلی استایرن جاذب

14

مالک  /مالکین :محمدرضالقامنی – علیرضا لقامنی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

28

عنوان اختراع :روشی نوین برای محافظت از بدن در برابر اشعه ایكس

13

12

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :پروتزیست مصنوعی که جایگزین دست قطع شده انسان می گردد

عنوان اختراع :آرماتوربند شارژی

مالک  /مالکین :محمد مهدی محمدی

مالک  /مالکین :محمدرضالقامنی

شامره ثبت اخرتاع90394 :

شامره ثبت اخرتاع84669 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/08/23 :

تاریخ ثبت اخرتاع1393/10/13 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :عایق حرارتی مناسب برای گرم نگهداشنت غذا -تولید ظروف یک بار مرصف

کاربرد اخرتاع :مکانیزه منودن آرماتور بندی -اتصال توری های فنس در مناطق نظامی به میله های مربوطه

15

29

عنوان اختراع :کیت هوشمند ایمنی

16

مالک  /مالکین :علی رجبی

مالک  /مالکین :محمد حسن پور

شامره ثبت اخرتاع91272 :

شامره ثبت اخرتاع81464 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/11/20 :

تاریخ ثبت اخرتاع1392/09/30 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

کاربرد اخرتاع :نصب روی متامی دستگاه های برقی كه دو قسمت بوده و الزم و ملزوم یكدیگر هستند و ارائه
آالرم با استفاده از سیگنال های دریافتی
قابلیت نصب بر روی كاله ایمنی موتور سیكلت و خود موتور سیكلت

کاربرد اخرتاع :اندازه گیری رطوبت ،شوری و دمای خاک با دقت باال درخاک ها با بافت های مختلف و تا عمق  50مرت
توانایی تخمین مکش خاک با دقت باال

عنوان اختراع :سامانه تامین بخشی از آب مصرفی ساختمان ها و آب شهری

17

مالک  /مالکین :سید محسن موسوی

شامره ثبت اخرتاع89472 :

تاریخ ثبت اخرتاع1393/04/07 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/05/12 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :حل بحران کمبود آب بهداشتی ساختامن به دو طریق هوشمند و دستی
کاهش سی تا پنجاه درصدی آب مرصفی ساختامن ها

عنوان اختراع :تهویه گر قابل حمل سیلو
مالک  /مالکین :محمد امین شهبازی
شامره ثبت اخرتاع91982 :
تاریخ ثبت اخرتاع1396/01/20 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :هوادهی به غالت درون سیلو
کنرتل میزان دما و رطوبت غالت ذخیره شده در سیلوهای روباز ( حتی سیلوهای مکانیزه )

عنوان اختراع :دستگاه تصفیه هوای صنعتی با فناوری نانوشیمی و الکترومکانیکی

20

مالک  /مالکین :نادر بهشتی

شامره ثبت اخرتاع83191 :

30

عنوان اختراع :سنسور و دستگاه اندازه گیری همزمان پارامترهای رطوبت ،شوری و دمای خاک

19

کاربرد اخرتاع :دستگاه تصفیه با قابلیت حذف آالینده های گازی ناشی از سوخت های فسیلی كارخانجات و نیروگاهها

18

عنوان اختراع :محافظ ولتاژ مادربرد و قطعات داخلی و  USBکامپیوتر

21

مالک  /مالکین :آرش پورصدر
شامره ثبت اخرتاع91404 :
تاریخ ثبت اخرتاع1395/08/12 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :خاموش کردن کامپیوتر در صورتی که ولتاژ ها خارج از بازه مجاز به آن وارد شود

31

عنوان اختراع :قفل تمام اتوماتیک مکاترونیک هوشمند درب کرکره اتوماتیک

22

مالک  /مالکین :امین صانعی

مالک  /مالکین :بشیرپیرزاده

شامره ثبت اخرتاع88529 :

شامره ثبت اخرتاع87478 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/02/07 :

تاریخ ثبت اخرتاع1394/09/25 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :صنعتی

کاربرد اخرتاع :امنیت برای کرکره های اتوماتیک -عدم استفاده از ریموت جداگانه و استفاده از ریموت فابریک
موتور  -قابلیت نصب در متام جهت درب(باال ،پایین،چپ،راست) -قابلیت نصب آژیر GSM،و تلفن کننده -قابلیت
نصب بر روی موتورهای کرکره اتوماتیک  ACوDC

کاربرد اخرتاع :استفاده از فرایند خمکاری به جای جوش کاری در ریل سوم مرتو

یقارچیگیاهانبامنبعباکتریاییباسیلوسمتیلوتریفیکوسبومی
عنوان اختراع :محلولکنترلکنندهبیمار 

23

مالک  /مالکین :محمد جواد اوستا

عنوان اختراع :کولر آبی بـــدون پمـــپ آب ،پوشال ،تســــمه و یاتاقــــان با مصـرف برق کم و
استهالک کم به صورت عمودی و افقی

شامره ثبت اخرتاع91577 :

مالک  /مالکین :افشین حقدان

تاریخ ثبت اخرتاع1395/12/21 :

شامره ثبت اخرتاع50326 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

تاریخ ثبت اخرتاع1387/04/23 :

کاربرد اخرتاع :جایگزین مناسب و نوین با سموم شیمیایی جهت کنرتل بیامری های قارچی است که در نتیجه آن
تولید محصوالت کشاورزی سامل و ارگانیک و بدون خطر برای محیط زیست و انسان می باشد.

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

عنوان اختراع :رزین اکریلیک امولشن مخصوص آجر

26

کاربرد اخرتاع :کولر آبی بدون پمپ آب ،بدون پوشال با مرصف کم آب و برق

24

مالک  /مالکین :شهاب نرص
شامره ثبت اخرتاع86713 :
تاریخ ثبت اخرتاع1394/06/24 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :متامی مصالح ساختامنی که جذب آب حداقلی دارند را می توان به کمک این محصول به صورت کامال
مطمنئ اصالح و از اتصال محکم مالت به آن ها اطمینان حاصل منود -ازدیاد طول عمر و مامنعت از فرسایش و
بهبود ظاهر مصالح
افزایش مقاومت فشاری بنت می گردد -ترمیم بنت

32

عنوان اختراع :فرایند خمکاری برای تولید یک پارچه ریل سوم مترو

25

عنوان اختراع :وسیله نقلیه مخصوص معلولین ویلچری

27

مالک  /مالکین :فرشاد معامری
شامره ثبت اخرتاع89318 :
تاریخ ثبت اخرتاع1395/06/24 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :وسیله نقلیه مخصوص معلولین ویلچری که حتی با یک دست هم قابل کنرتل می باشد.

33

عنوان اختراع :دستگاه تولید انرژی ( گاز و برق و آب ) از زباله ها

28

عنوان اختراع :مبدل هوشمند شیرآالت معمولی

مالک  /مالکین :سمیه اکربی

مالک  /مالکین :مرتضی صالحی نیا-بهنام صالحی نیا

شامره ثبت اخرتاع94350 :

شامره ثبت اخرتاع94752 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/09/25 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/10/25 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :صنعتی

کاربرد اخرتاع :تولید انرژی ( گاز و برق و آب ) از زباله ها  -بدون مرصف انرژی -دستگاهی کامال سبز و دوستدار
محیط زیست

کاربرد اخرتاع :مبدل هوشمند با قابلیت نصب بر روی شیرآالت معمولی و تبدیل شیرآالت معمولی به هوشمند

عنوان اختراع :مدیــــا پلیر هوشــــمند آیریس با قابلیت ترجمه همـــــزمـــان زیرنـــــویس
فیلم ثبت یادداشت بر روی فریم های فیلم نمایش نمودار چامسکی جمالت زیرنویس فیلم
عنوان اختراع :سیستم هوشمند کنترل وضعیت نشستن وایستادن و کمک برای اصالح آن

29

مالک  /مالکین :امین کامل همدانی

تاریخ ثبت اخرتاع1394/05/26 :

شامره ثبت اخرتاع86492 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :صنعتی

تاریخ ثبت اخرتاع1394/05/28 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :با استفاده از سنسور داخلی خود ،وضعیت نشسنت و ایستادن کاربر را بررسی می کند و در صورت
نشسنت نادرست با هشدار لرزشی به کاربر اطالع می دهد.

عنوان اختراع :دستگاه برداشت و جمع آوری سیب زمینی

32

شامره ثبت اخرتاع86479 :

مالک  /مالکین :علی قربانی

34

31

30

کاربــرد اخــراع :پلتفــرم موســیقی پخــش آنالیــن آهنــگ -پخــش موســیقی هــای شــخصی کاربر -تشــخیص نــام آهنــگ ،نام
خواننــده ،عکــس  ،آلبــوم ،ســال ســاخت ،ســبک موســیقی و  ...بــدون نیاز به پخش شــدن موســیقی و شناســایی بر اســاس
اثــر انگشــت بــا روش تشــخیص اختصاصــی -منایــش مــن آهنــگ و ترجمــه آن بــه  25زبــان دنیــا -آپلــود موســیقی هــای
شــخصی کاربــر و پخــش آن در فضــای ابــری.

عنوان اختراع :سیستم قفل ضد سرقت پراید

33

مالک  /مالکین :علیرضا جاملوند

مالک  /مالکین :امین محمدی ها

شامره ثبت اخرتاع89413 :

شامره ثبت اخرتاع96863 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/05/04 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/02/22 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :دستگاه اتومات برداشت و جمع آوری سیب زمینی  -زدن علف -از زیر خاک بیرون کشیدن و جدا
کردن خاک های اضافی-جدا کردن از سنگ و کلوخ و سورتینگ و بسته بندی سیب زمینی

کاربرد اخرتاع :سیستم قفل ضد رسقت پراید که سارق منی تواند با قطع و وصل برق خودرو یا ایجاد اتصالی در
سیستم برق خودرو یا با غیر فعال کردن فیوز های مربوطه سیستم امنیتی خودرو را غیر فعال کند

35

عنوان اختراع :دستگاه کشش ناحیه کمر و خاجی (کمرآسا)

34

مالک  /مالکین :علی پرویزی – آیت پرویزی

مالک  /مالکین :رسول قندالی

شامره ثبت اخرتاع83442 :

شامره ثبت اخرتاع88415 :

تاریخ ثبت اخرتاع1393/05/11 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/01/31 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :رفع انواع دردهای کمری وضایعات ناشی ازقوس های غیرطبیعی مانندلوردوز و اسکولیوز -تسکین
دردهای بازویی  ،مفصل ران و زانوها  -افزایش تنفس و تحرک بافتهای درگیر -امکان کشش سه بعدی ناحیه کمر

کاربرد اخرتاع :آچار تخت و رینگی جدا شونده توسط یک نری مادگی رس آچار از دسته آچار جدا شده رس آچارهای
رینگی و تخت با سایزهای مختلف جهت اتصال به دسته آچار بصورت جداگانه ساخته می شود .با تغییر در ساخت
آچار ،با ساخت یک دسته آچار یکسان و متحد الشکل و ساخت رسهای آچار به صورت جداگانه و ایجاد اتصال نر و
مادگی یا بکسی بین رسهای آچار با سایز مختلف و یک عدد دسته آچار واحد ،اتصال را برقرار میکند.

عنوان اختراع :دستگاه و مواد اتش خاموش کن با کف مخصوص

35
عنــوان اختــراع :طراحی و ســاخت و كنترل ربات كروی هوشــمند پیشــرفته جهت عیب یابی و
نقشــه كشــی خطوط انتقال گاز

مالک  /مالکین :حمید گرروسی
شامره ثبت اخرتاع81311 :

شامره ثبت اخرتاع89011 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :این دستگاه سه مواد آب ،کف و پودر مخصوص را مخلوط و کف بسیار پایداری تولید کرده و بروی
آتش می پاشدکه سه عمل اطفا را همزمان و در کمرتین زمان انجام خواهد داد .با نیروی الکرتیکی ،مکانیکی یا بر
روی خودرو کار میکند .این محصول جهت گروه آتش اجسام خشک و کاغذ و مواد نفتی و حالل ها و گاز ها قابل
استفاده است .این دستگاه سه کاره قابلیت پاشش آب و همچنین آب وکف را نیز دارد.

عنوان اختراع :پمپ خون مکانیکی بسیار کوچک و قابل حمل

38

مالک  /مالکین :سمیرا اسیری -فرشاد خادمیان زاده

تاریخ ثبت اخرتاع1392/09/13 :

36

عنوان اختراع :آچار تخت و رینگی جداشونده کشویی

37

36

تاریخ ثبت اخرتاع1395/03/29 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :نشت یابی و عیب یابی در داخل خطوط انتقال گاز و همچنین تهیه نقشه ایزومرتیک
امکان فیلم برداری با استفاده از دوربین پایدار داخلی با حفظ کامل شکل کروی سیستم
عنوان اختراع :سیستم مانیتورینگ کوره های ذوب القایی

39

مالک  /مالکین :مرتضی خاقانی

مالک  /مالکین :محمد رضا پسنده

شامره ثبت اخرتاع83632 :

شامره ثبت اخرتاع87222 :

تاریخ ثبت اخرتاع1387/07/22 :

تاریخ ثبت اخرتاع1394/08/06 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربــرد اخــراع :ایــن دســتگاه اکــر محدودیــت هــای خــون رســانی مصنوعــی بــه بــدن را از بیــن بــرده و امــداد رســانی و
درمــان بیــاران قلبــی و دیابتــی را بســیار ارتقــاء میدهــد .مــی توانــد بــه عنــوان پمــپ قلــب و ریــه ،درون بــدن و یــا در
مجــاورت بــدن قــرار گیــرد و هــم مــی توانــد موجــب پیدایــش دســتگاه هــای پروفیــوژن مــدرن ،ســبک و ارزان بشــود.

کاربرد اخرتاع :قابلیت استفاده به صورت پرتابل یا نصبی در همه تناژ های کوره های ذوب القایی بدون محدودیت
مرتیال -برای جلوگیری از صدمات جانی و مالی ناشی از انفجار ،کنرتل مداوم نسوز و افزایش راندمان ذوب،کاهش
هزینه های تعویض نسوز مرصفی ،هوشمند سازی کوره ها

37

عنــوان اختــراع :فــراوری ترکیبــی و تولیــد خمیر نان هــای صنعتی و نیمــه حجیم و ســنتی با
اســتفاده از اب میــوه هــا  ،ســبزیجات متنــوع خوراکی بدون اســتفاده از اب H2O

40

عنوان اختراع :محلول پلیمری  -اســیدی جلوگیری از گســترش زنگ زدن آهن ،تقویت شــده
بــا نانو ذرات موثر

مالک  /مالکین :محمد رضا مقصود

مالک  /مالکین :مهدی رحامنی

شامره ثبت اخرتاع70588 :

شامره ثبت اخرتاع139650140003014034 :

تاریخ ثبت اخرتاع1390/04/19 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/12/04 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

ب مــواد مختلــف طبیعــی (محصــوالت کشــاورزی) و باغــی،
کاربــرد اخــراع :فــرآورده جدیــد بــا روشــی نــو و خــاص بــا تركیـ 
همچــون آب و عصــاره میوههــا ،ســبزیها ،ســیفیجات ،بــا در نظــر گرفــن پروســه مخلــوط شــدن بــا آردهــای غــات.
راهــکاری نــو در تهیــه نــان هــای حجیــم و نیمــه حجیــم بــا اســتفاده از ماشــین هــا و میکرسهــا ،دســتگاه هــای آبگیــری و
فرهــای پخــت خمیــر

کاربرد اخرتاع :کنرتل زنگ زدگی تجهیزات و قطعات آهنی که دچار زنگ زدگی شده اند با کمک این محلول.

عنوان اختراع :بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه کننده ی پساب
عنوان اختراع :دستگاه مقلد حرکت زانو در راستای خطی

41

مالک  /مالکین :محمد امین شهبازی

43

44

مالک  /مالکین :ام الفروه نخعی
شامره ثبت اخرتاع85073 :

شامره ثبت اخرتاع89752 :

تاریخ ثبت اخرتاع1393/11/29 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/06/09 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :مورد نیاز پساب اکرث صنایع صنعتی

کاربرد اخرتاع :قابلیت تغییر وضعیت در حالت های افقی و عمودی و توانایی تنظیم قدرت به حالت های سبک و
سنگین برای زانو
عنوان اختراع :درایور هوشمند ال ای دی با حسگر پردازش حضور افراد توسط میکرو کنترلر

38

42

عنوان اختراع :تهیه پوشش های خودترمیم شونده با استفاده از میکروکپسول ها

45

مالک  /مالکین :علی زالی پور

مالک  /مالکین :مرتضی بهزاد نسب

شامره ثبت اخرتاع81320 :

شامره ثبت اخرتاع :اظهارنامه دارد

تاریخ ثبت اخرتاع1392/09/13 :

تاریخ ثبت اخرتاع:

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :طراحی و ساخت مدارهای کنرتل کننده ماژول  LEDبا جریان ثابت ،بازدهی باال ،رضیب توان باال و
هارمونیک های جریان پایین برای به کارگیری LEDهای توان باال به منظور کاربرد در مصارف روشنایی و نورپردازی-
دارای محدود کننده جریان راه اندازی اولیه که باعث میشود به المپهای  LEDدر لحظه کلیدزنی آسیبی نرسد

کاربرد اخرتاع :این اخرتاع در زمینه پوشش های صنعتی و هوشمند می باشد که در متامی صنایع سنگین کاربرد
دارد .برجستگی این اخرتاع در امکان ایجاد خاصیت خودترمیم شوندگی با حداقل تغییر در خواص اولیه پوشش و
امکان استفاده ان در گسرتده متفاوتی از پوشش ها می باشد

39

عنوان اختراع :ساخت یونیت و صندلی دندانپزشکی پرتابل

46

مالک  /مالکین :محمدرضا درعلی نبی

مالک  /مالکین :بشیر پیرزاده

شامره ثبت اخرتاع53400 :

شامره ثبت اخرتاع89035 :

تاریخ ثبت اخرتاع1387/07/15 :

تاریخ ثبت اخرتاع1395/03/30 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :صنعتی

کاربــرد اخــراع :امــداد رســانی بــه مناطــق صعــب العبــور ،محــروم و دور افتــاده  -بــه افــرادی کــه قــادر بــه حرکــت
نیســتند ماننــد معلولیــن  ،جانبــازان و کهــن ســاالن -در حــوادث غیــر مرتقبــه  -ایجــاد پتانســیل دندانپزشــکی در غیــر
مطــب دندانپزشــکی و بخصــوص در دندانپزشــکی بیامرســتانی
-کمک به ارائه موثرتر درس دندانپزشکی جامعه نگر در دانشکده های دندانپزشکی (فیلد)

کاربرد اخرتاع :تولید و روکش کردن ریل سوم مرتو به صورت یک پارچه و انحنای انواع مقاطع فلزی در ساختامن
سازی و پل سازی و صنایع خودرو سازی و پاالیشگاهی و پرتوشیمی وتونل های معادن وراه سازی

عنوان اختراع :سامانه ذره ای کنترل کننده رهایش مواد معطر مورد استفاده در صنایع شوینده 47
مالک  /مالکین :فرهید فرهمند

مالک  /مالکین :سامنه بلباسی -کامل الدین قرنجیگ -سیامک صفاپور

تاریخ ثبت اخرتاع1395/05/26 :

تاریخ ثبت اخرتاع:

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربرد اخرتاع :صنعت فرش بافی و بویژه فرش دستبافت

کاربرد اخرتاع :کنرتل کننده رهایش مواد معطر مورد استفاده در صنایع شوینده

عنوان اختراع :سیلر مسدود كننده ریشه دندان

عنوان اختراع :تهیه فرش های نورتاب با نشان پنهان

50

شامره ثبت اخرتاع89603 :

شامره ثبت اخرتاع :اظهارنامه دارد

48

مالک  /مالکین :محمد عطایی
شامره ثبت اخرتاع :اظهارنامه دارد
تاریخ ثبت اخرتاع:
مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :در زمینه مواد پركننده دندانی مورد استفاده در دندانپزشكی در فرایند عصب-كشی برای آببندی
(سیل كردن) پركننده كانال ریشه دندان بكار می رود

40

عنوان اختراع :ماشین انحنای فلزات

49

عنوان اختراع :تهیه فرموالسیون رنگدانههای نورتاب برای نورتاب کردن الیاف

51

مالک  /مالکین :سامنه بلباسی -کامل الدین قرنجیگ -سیامک صفاپور
شامره ثبت اخرتاع89481 :
تاریخ ثبت اخرتاع1395/05/13 :
مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :الیاف هوشمند در صنعت فرش بافی

41

عنوان اختراع :رک توکار

52

مالک  /مالکین :مرتضی شعبانی

مالک  /مالکین :محمد مهدی درودمند،حسین ترابی منفرد ،یوسف بالش زر ،احمد بالش زر

شامره ثبت اخرتاع85368 :

شامره ثبت اخرتاع139750140003000354 :

تاریخ ثبت اخرتاع1393/12/27 :

تاریخ ثبت اخرتاع1397/01/19 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

کاربــرد اخــراع :از تجهیــزات  Passiveشــبکه هــای کامپیوتــری و مخصــوص پیــاده ســازی و توســعه شــبکه هــای
کامپیوتــری کابلــی تــووکار  ،روکار و یــا هــردو باهــم و نیــز شــبکه هــای کامپیوتــری غیــر کابلــی وایرلــس ()wireless
و یــا ادغــام هــر دوشــبکه کابلــی و بــی ســیم در متــام فضــای مــکان هــای در حــال راه انــدازی (ســاخته نشــده ) و یــا
ســاخته شــده

کاربرد اخرتاع :نانو ماده ای سازگار با محیط زیست باجذب باالی گازهای آالینده ی هوا
قابلیت استفاده در پرتوشیمی ها ،پاالیشگاه ها ،نیروگاه ها ،صنایع تولید آهن ،فوالد ،مس و دیگر فلزات ،معادن،
صنایع تولید رنگ ،برج ها ،توربین ها ،انواع خودروها ،انواع موتورهای کشتی

عنوان اختراع :دستگاه سنجش بیماری ادم گوده گذارMIRO

53

مالک  /مالکین :مینا بابازاده فرحزان–رقیه رضایی

عنوان اختراع :مودم آبیاری اینترنتی(پلنت کر)

56

مالک  /مالکین :مرضیه سعیدی راد  ،ابراهیم متقی
شامره ثبت اخرتاع :اظهارنامه دارد

شامره ثبت اخرتاع84603 :

تاریخ ثبت اخرتاع:

تاریخ ثبت اخرتاع1393/10/03 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

کاربــرد اخــراع :مــودم آبیــاری اینرتنتــی (پلنــت کــر) بــر پایــه دانــش اینرتنــت اشــیا ( )IOTکــه بــا اتصــال بــه اینرتنــت
موجــود در محــل ،امــکان کنــرل از راه دور بــر ایــن دســتگاه را فراهــم مــی کنــد .کنــرل همزمــان دو وســیله
الکرتیکــی ،ماننــد پمــپ آب (بــاغ و باغچــه و داخــل خانــه) ،شــیر برقــی (بــاغ و باغچــه) ،نــور محیــط و  ...از قابلیــت هــای
مــودم آبیــاری اینرتنتــی پلنــت کــر مــی باشــد .همچنیــن کاربــر امــکان مشــاهده اطالعــات محیطــی گل و گیــاه (پلنــت)
ماننــد دمــا و رطوبــت را دارد.

کاربرد اخرتاع :سنجش بیامری ادم گوده گذار  MIROدر زنان حامله

عنوان اختراع :دستگاه تراکشن خانگی اتوماتیک ستون فقرات
مالک  /مالکین :علی اکربی نیا
شامره ثبت اخرتاع13965014003006900 :

42

عنوان اختراع :نانو ماده بیو جاذب منوکسیدکربن وگازهای آالینده هوا

55

54

عنوان اختراع :انتقال آب شیرین از نزدیکی مصب اروند رود به فالت ایران

57

مالک  /مالکین :شاهین ثنائی

تاریخ ثبت اخرتاع1396/06/13 :

شامره ثبت اخرتاع88146 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

تاریخ ثبت اخرتاع1394/12/12 :

کاربرد اخرتاع :دستگاه تراکشن که مورد تایید  FDAبوده و برای استفاده در منزل طراحی شده است.
این دستگاه می تواند در ناراحتی های کمردرد  ،دررفتگی دیسک  ،تحلیل دیسک  ،فتق دیسک  ،اسکولیوز  ،کیفوز
 ،لوردوز  ،بیامری های مفاصل فاست  ،انحرافات لگن  ،اصالح فرم اسکلتی بدن  ،افزایش قد  ،دیسک گردن  ،آرتروز
مفاصل  ،آزادسازی اعصاب تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :کشف و برداشت آب شیرین  1.000م.م .در ثانیه از رودخانه اروند رود قبل از وصول به خرمشهر
جهت مصارف داخلی و صدور آب به کشورهای خارجی سواحل خلیج فارس

43

عنوان اختراع :سنتز رزین پلی اکریلیک اسید جزئی شبکه ای شده(کربومر یا کارباپل) در محیط آبی

58

مالک  /مالکین :مجتبی کریمی-میثم نوبخت

مالک  /مالکین :غالمرضا کمیجانی

شامره ثبت اخرتاع88196 :

شامره ثبت اخرتاع84279 :

تاریخ ثبت اخرتاع1394/17/12 :

تاریخ ثبت اخرتاع1393/08/26 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :صنعتی

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

کاربرد اخرتاع :تغلیظ کننده در صنایع آرایشی بهداشتی

کاربرد اخرتاع :هم در منای داخلی هم در منای خارجی و حتی در سقف زیبایی و مقاومت بی نظیری دارد
قابلیت نصب روی کالف اهنی چوبی و حتی چسبی با ریزین های مخصوص

عنوان اختراع :فیلم دهانی سریع حل شونده حاوی داروی ضدتهوع اندانسترون

59
عنوان اختراع :سامانه هوشمند کاهش مصرف آب کولر

مالک  /مالکین :مجتبی تقی زاده

شامره ثبت اخرتاع92051 :

تاریخ ثبت اخرتاع :اظهار نامه دارد

تاریخ ثبت اخرتاع1396/02/13 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی
کاربرد اخرتاع :این اخرتاع در زمینه مهندسی شیمی ،پلیمر ،داروسازی و تولید فیلم های دهانی رسیع حل شونده
حاوی داروی ضدتهوع اندانسرتون است.محصول حاصل از این اخرتاع برای درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی
درمانی در بیامران رسطانی ،کودکان و ساملندان مورد استفاده قرار می گیرد

عنوان اختراع :تبدیل تک مرحله ای متان به متانول در دما و فشار محیط

62

مالک  /مالکین :مهدی امینی

شامره ثبت اخرتاع:

44

عنوان اختراع :پوشش های قابل ترمیم سطوح

61

60

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه
کاربرد اخرتاع :در این سامانه بواسطه حذف شناور از هدر رفنت آب به واسطه خرابی آن و هدر رفنت آب به میزان
قابل توجهی جلوگیری می شود

عنوان اختراع :دستگاه مبدل بار فشاری به کششی برای تعیین مقاومت کششی سنگ و بتن

مالک  /مالکین :مجتبی کریمی -محمود زنده دل

مالک  /مالکین :هادی حائری ،وهاب رسفرازی

شامره ثبت اخرتاع85880 :

شامره ثبت اخرتاع93377 :

تاریخ ثبت اخرتاع1394/03/19 :

تاریخ ثبت اخرتاع1396/06/12 :

مرحله تجاری سازی اخرتاع :منونه اولیه

مرحله تجاری سازی اخرتاع :نیمه صنعتی

کاربرد اخرتاع :تبدیل تک مرحله ای متان به متانول در دما و فشار محیط

کاربرد اخرتاع :تعیین مقاومت کششی بنت از روش تبدیل بار فشاری به بار کششی

63

45

عنوان اختراع:
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مالک  /مالکین:
شامره ثبت اخرتاع:
تاریخ ثبت اخرتاع:
مرحله تجاری سازی اخرتاع:
کاربرد اخرتاع:

عنوان اختراع:
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مالک  /مالکین:
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اســتارتا پها
امــروزه یکــی از پرکاربردتریــن کلــات در حوزههــای کسـبوکار ،واژه «اســتارتآپ» اســت .واژه
اســتارت آپ اساســا بــا مفهــوم کارآفرینــی گــره خــورده اســت .امــا ســبک کارآفرینــی در اســتارت
آپ هــا بــا مفاهیــم ســنتی کــه از قبــل وجــود داشــته اســت تفاوت مــی کنــد .در ایــن روش نوین
از کارآفرینــی مفاهیمــی ماننــد اســتفاده از نــوآوری و فنــاوری دارای اهمیــت ویــژه ای هســتند
کــه در کنــار پارامــر بســیار مهــم زمــان و چابکــی ایــن نــوع از کارآفرینــی را از مــدل هــای ســنتی
متامیــز مــی کنــد .یــک اشــتباه رایــج در بیــان و کاربــرد مفهــوم اســتارتآپ ،بیــان ایــن مطلــب
اســت کــه اســتارتآپ بــه کســبوکارهای اینرتنتــی گفتــه میشــود .اگــر اســتارتآپهای
بــزرگ بــرای رشــد رسیــع ،کاهــش هزینههــای مبادالتــی و گســرش روزافــزون تقاضــای خــود
در بازارهــای جهانــی ،بهصــورت عمــده بــر اســتفاده از شــبکه جهانــی اینرتنــت متمرکــز هســتند
نبایــد گفــت کــه اســتارتآپ تنهــا بــه ایــن حــوزه از کسـبوکار مربــوط میشــود .در حــال حــارض
بــا توجــه بــه گســرش روزافــزون مباحــث فنــاوری اطالعــات و فضــای دیجیتــال ایــن امــکان بــرای
کســب و کارهــا فراهــم شــده اســت کــه بتواننــد کســب و کارهــای خــود را مقیــاس پذیــر و
گســرش پذیــر در ابعــاد وســیع ملــی و جهانــی بکننــد .ابــزاری کــه اســتارت آپ هــای موفــق از
آن بــه نحــو مطلــوب اســتفاده مــی کننــد و همیــن مقیــاس پذیــری و گســرش پذیــر بــاالی آنهــا
هســت کــه یکــی دیگــر از متایــزات آنهــا بــا کســب و کارهــای ســنتی اســت.اما یــک تعریــف
جامــع و کامــل وجــود دارد کــه بــر اســاس نظریــات صاحــب نظــران ایــن حــوزه منتــر
شــده اســت“ .اســتارتاپ یــک ســازمان موقــت اســت کــه بــا هــدف یافــن
یــک مــدل کســب و کار تکرارپذیــر و مقیــاس پذیــر در یــک مــدت
زمــان مشــخص بوجــود آمــده اســت».اهمیت اســتارتآپ در
اقتصــاد کشــورها بهواســطه رشــد رسیــع آنهــا و اشــتعال
زایــی بــرای افــراد بــا هزینــه هــای پاییــن بســیار
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــه بیــان
دیگرگســرش اســتارتآپها موجــب رشــد
رسیــع اقتصــاد کشــورها مــی شــود؛ بطوریکــه
در برخــی از کشــورها ســهم عمــده ای از
تولیــد ناخالــص ملــی آنهــا مربــوط بــه رشکــت
هایــی بــا ماهیــت اســتارت آپــی مــی باشــد.
بدیــن منظــور توســعه فضــای کارآفرینــی و
اســتارت آپــی در کشــور مــا نیــز از رضورت
باالیــی برخــوردار اســت کــه رویدادهــای
بزرگــی هامننــد رویــداد اینوتکــس مــی توانــد
کمــک بــه ترویــج و گســرش ایــن فضــا و
روحیــه کارآفرینــی در ســطح کشــور منایــد که
در نهایــت امیــد اســت کمکــی بــه شــکوفایی
هرچــه بهــر افتصــاد ایــران منایــد.
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نام استارت آپ :آیبینو

1

زمینه فعالیت :سکوی برگزاری مناقصه

Startup Name: iBno
Activity Field: Tender platform

تاریخ رشوع کار1396 :

Start Date: 2018

مرحله توسعهseed :

Step of Startup: seed

بنیان گذاران :سعیدتیموری–بهزادچاوشی–مهردادکاملی

Founders: Saeed Teymouri – Behzad Chavoshi
– Mehrdad Kamali

محل استقرار :تهران – تهران  -چهارراه جهان کودک –
شتابدهنده فینووا

 Address: Finnova Accelerator – TehranTehran

ایمیلIbno.co@gmail.com :

Email: Ibno.co@gmail.com

وب سایتIbno.co :

نام استارت آپ :ا ُتیچر
زمینه فعالیت :آموزش ( آموزش آنالین زبانهای خارجی)
تاریخ رشوع کار1396 :

Web: Ibno.co

2

Startup Name: Oteacher
Activity Field: Education
Start Date: 2017

مرحله توسعهEarly Stage :

Step of Startup: Early stage

بنیان گذاران :مجید مرتضوی

Founders: Majid Mortazavi

محل استقرار :تهران ،طرشت ،فضای کار اشرتاکی رسیر
ایمیلMajidmortazavi2000@yahoo.com :
وب سایتOteacher.org :

Address:Tehran, Tarasht, Sarir co-working
place
Email: Majidmortazavi2000@yahoo.com
Web: Oteacher.org
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5

Startup Name: ojagh

 اجاق:نام استارت آپ
ایرانی آنالین-  غذای سنتی:زمینه فعالیت

Activity Field: traditional food

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Growth Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Growth Stage
Founders: reza eghtesadi-mohammad amin
tabrizian-hadis hamdolelahi

_ رضا اقتصادی_محمد امین تربیزیان:بنیان گذاران
حدیث حمداللهی
 تهران_خ جانبازان غربی:محل استقرار

Address: tehran-janbazan street

reza.e1370@yahoo.com :ایمیل

Email: reza.e1370@yahoo.com

www.ojaghfood.ir :وب سایت

Web: www.ojaghfood.ir

Startup Name: ucheck

6

 بازاریابی ویدیویی:زمینه فعالیت

Activity Field: Video Marketing

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed

 رامین جوی- سیدمحمدامین ساجدی:بنیان گذاران

Founders: Amin Sajedi, Ramin Javi
Address: DMOND
Tehran, Iran
Email: info@adlift.ir
Web: info@adlift.ir
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 ادلیفت:نام استارت آپ

Accelerator,

Tehran,

 شتابدهنده دیموند-  تهران – تهران:محل استقرار
info@adlift.ir :ایمیل
info@adlift.ir :وب سایت

ucheck:نام استارت آپ
 سامانه تحقیقات و نظرسنجی آنالین:زمینه فعالیت

Activity Field: Online survey

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2016

Mid Stage:مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage

 امیرعلیحسینخان:بنیان گذاران

Founders: Amirali Hosseinkhani
Address: no. 61 , Ghandi st. , Sohrevardi st. ,
Tehran

 خیابان قندی-  سهروردی شاملی-  تهران:محل استقرار
61 پالک
info@ucheck.me :ایمیل

Email: info@ucheck.me

ucheck.me :وب سایت

Web: ucheck.me

Startup Name: Khana Application
Startup Name: adLift

3

4

Activity Field:
Start Date: 2017
Step of Startup: Start up

 اپلیكیشن كتابخوان خوانا:نام استارت آپ
 فروش و عرضه محتوای صوتی تصویری:زمینه فعالیت
و متنی
1396 :تاریخ رشوع کار
 استارتآپ:مرحله توسعه

Founders: read content in EPUB and PDF
format and Listen Audio Books

:بنیان گذاران

Address: Unit -15 no -26 vesal ave- Tehrantehran

 نبش كوچه- خیابان وصال- تهران- تهران:محل استقرار
15  واحد-26  پالك-شفیعی

Email: info@khanabooks.com
Web: www.khanabooks.com

info@khanabooks.com :ایمیل
www.khanabooks.com :وب سایت
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9

Startup Name: SmartWiFi

 اسمارت وای فای:نام استارت آپ
 پلتفرم مدیریت و بازاریابی وای فای:زمینه فعالیت

Activity Field: Wi-Fi Marketing management
Platform

1394 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2015

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

Startup Name: spod

 اسپاد:نام استارت آپ
 سفر و گردشگری:زمینه فعالیت

Activity Field: Travel and Tourism

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2016

seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed

Founders: Pooyan Ebrahimi , Amir Hossein
Navazi

 امیر حسین نوازی،  پویان ابراهیمی:بنیان گذاران

Founders: Mostafa Abedini, Ashkan Chavosh,
Alireza amin Saburi

 علی رضا، اشکان چاوش، مصطفی عابدینی:بنیان گذاران
امین صبوری

Address: No 1154, East Resalat Ave, Tehran,
Iran

 تهران- تهران:محل استقرار

Address: Yazd, yazd, noavaran system kianet
company

 رشکت نوآوران سیستم کیانت، یزد، یزد:محل استقرار

Email: hi@smartwifi.ir

hi@smartwifi.ir :ایمیل

Web: Smartwifi.ir

Smartwifi.ir :وب سایت

Startup Name: EchoBaar
Activity Field: Logistic
Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage
Founders: Faeze Karimi, Fatemeh
Abadianzadeh, Najme Khedmatgozar
Address: Yazd, Yazd, Yazd Science &
Technology Park
Email: info@echobaar.ir
Web: www.echobaar.ir

10

 اکوبار:نام استارت آپ
 حمل و نقل هوشمند بار بین شهری:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early stage :مرحله توسعه
 فاطمه السادات، فائزه کریمی زارچی:بنیان گذاران
 نجمه خدمتگذار،آبادیان زاده

 پارک علم و، خیابان شهید مطهری،یزد، یزد:محل استقرار
i225  واحد، مرکز رشد،مرکز فناوری اقبال-فناوری یزد
info@echobaar.ir :ایمیل
www.echobaar.ir :وب سایت

info@spod.ir :ایمیل

Email: info@spod.ir

www.spod.ir :وب سایت

Web: www.spod.ir

Startup Name: SKYROOM
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7

8

Activity Field: Mohsen Khahani & Majid
Khahani
Start Date: Early Stage
Step of Startup: 2013
Founders: Webcast (hosting webinars, web
conferences, live classes, live stream)
Address: SKYROOM
Email: info@skyroom.ir
Web: https://www.skyroom.ir

 اسکایروم:نام استارت آپ

 رسویــس بومــی جهــت برگــزاری:زمینــه فعالیــت
 آمــوزش، وب کنفرانــس،رویدادهــای آنالیــن (وبینــار
) پخــش زنــده،آنالیــن
1392 :تاریخ رشوع کار
Early stage :مرحله توسعه
 محسن خواهانی – مجید خواهانی:بنیان گذاران
 مرکز رشد دانشگاه علم-  تهران – تهران:محل استقرار
و صنعت
info@skyroom.ir :ایمیل
https://www.skyroom.ir :وب سایت
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Startup Name: e-seminar

13

 پلتفرم مدیریت و برگزاری وبینار و:زمینه فعالیت

Activity Field: The platform of managing and
hosting live webinars, on-demand webinars
and online events

رویدادهای آنالین
1392 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2013

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Manuel Ohanjanians – Marina
Ohanjanians

 مارینــا، مانوئــل اوهانجانیانــس:بنیــان گــذاران
ا و ها نجا نیا نــس

Address: SAMSUNG-AUT Tech Center, Tehran,
Tehran

- مرکز فناوری سامسونگ، تهران، تهران:محل استقرار
امیرکبیر
info@e-seminar.ir :ایمیل

Email: info@e-seminar.ir

Startup Name: InFact

14

Activity Field: recommender systems with
deep learning
Start Date: 2017
Step of Startup: seed
Founders: Abbas soltani- seyed mohammad
ghoreishy
Address: Tehran - Smartup ventures
Email: info@in-fact.ir
Web:

Startup Name: AloPark

11

Activity Field: Serach and Online Parking lot
Reservation

 الوپارک:نام استارت آپ
 جستجو و رزرو آنالین جای پارک:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Saeed Aminian, Yousef Aminian,
Rasool Mahmoodi, Mahmood Aminian

 رسول، یوسف امینیان، سعید امینیان:بنیان گذاران
 محمود امینیان،محمودی
 شهرک غرب-  تهران – تهران:محل استقرار

Address: Tehran – Tehran - Shahrak Gharb

info@alopark.com :ایمیل

Email: info@alopark.com

http://www.alopark.com :وب سایت

Web: http://www.alopark.com

e-seminar.ir :وب سایت

Web: e-seminar.ir
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 ایسمینار:نام استارت آپ

 اینفکت:نام استارت آپ
 سیستمهای توصیهگر با استفاده از:زمینه فعالیت
تکنولوژی یادگیری عمیق
1396 :تاریخ رشوع کار
seed :مرحله توسعه
 عباس سلطانی، سید محمد قریشی:بنیان گذاران
صندوق رسمایهگذاری-  تهران- تهران:محل استقرار
اسامرتاپ
info@in-fact.ir :ایمیل
:وب سایت

Startup Name: enigmind
Activity Field: AI,NLP,NLU
Start Date: 2014
Step of Startup: Mehdi Kazemi, Mehdi Einali
Founders: Mehdi Kazemi, Mehdi Einali
Address: Sharif Innovation Center, Tehran
Email: info@enigmind.ir
Web: enigmind.ir

12

 انیگمایند:نام استارت آپ
 پردازش زبان، هوش مصنوعی:زمینه فعالیت
1393 :تاریخ رشوع کار
:مرحله توسعه
 مهدی عینعلی، مهدی کاظمی:بنیان گذاران
 ساختامن نوآوری و شکوفایی، تهران:محل استقرار
رشیف
info@enigmind.ir :ایمیل
enigmind.ir :وب سایت
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17

Startup Name: Anabiz

 پلتفرم جامع در حوزه خدمات آزمایشگاهی و:زمینه فعالیت
کاالهای دانش بنیان

Activity Field: Lab Services and high tech

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
–

 ابوذر سهرابی جهرمی – محمد کی ارسالن:بنیان گذاران

Address: No 2, Teymouri blvd, Habibollahi
avenue, Tehran.Iran

، خیابان حبیب اللهی، خیابان آزادی، تهران:محل استقرار
۳  واحد،۲  پالک، نبش برومند،بلوار تیموری

Founders: Abouzar Sohrabi
Mohammad
Kayarsalan

Jahromi

info@anabizz.com :ایمیل

Email: info@anabizz.com

Anabizz.com :وب سایت

Web: Anabizz.com

Startup Name: awans

18

Activity Field: internet of things, smart
insurance
Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage
Founders: fahimeh ghahari,hosna salimi,
mahyar moradi
Address: Farabi Accelerator
Email: fahimeh.ghahari@gmail.com
Web: awans.ir

59

 آنابیز:نام استارت آپ

 آوانس:نام استارت آپ
 بیمه هوشمند، اینرتنت اشیا:زمینه فعالیت

Startup Name: Avrinet Digital Marketing15
Agency
Activity Field: SEO – Google Adwords – Google
Street View – Google Maps Services – mobile
App and website Developing

Early Stage :مرحله توسعه
 مهیار مرادی، حسنا سلیمی، فهیمه قهاری:بنیان گذاران

1395 :تاریخ رشوع کار
Growth Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Growth Stage
Founders: Sajjad Azizi – Ahmad Afshari
Address: Unit 8 , 803 Floor , Sina Center Tower
, After the Roudaki St , Azadi Av , Tehran , Iran

fahimeh.ghahari@gmail.com :ایمیل

Startup Name: AsanBourse (Trading strategy16
builder platform)
Activity Field: Saving and Investments

awans.ir :وب سایت

 آســــان بـــــورس (پلتفــــرم:نام استارت آپ
)طراحی استراتژی معامالتی
Saving and Investments :زمینه فعالیت
1397 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Fakouri,

Email: contact@asanbourse.ir
Web: asanbourse.ir

 تهران – خیابان آزادی – مابین نواب و:محل استقرار
803 رودکی – ساختامن سیناسنرت – طبقه هشتم واحد
www.avrinet.com :وب سایت

Web: www.avrinet.com

Founders:
Reza
Zanganeh

 احمد افشاری-  سجاد عزیزی:بنیان گذاران

info@avrinet.com :ایمیل

Email: info@avrinet.com

Mohammad

Address: Sadeghiyeh Sq,Tehran, Tehran

 شتابدهنده فارابی:محل استقرار

 تور مجازی،  تبلیغات در گوگل،  سئو:زمینه فعالیت
 طراحی اپلیکیشن و وب،  رسویس های گوگل مپ، گوگل
سایت

Start Date: 2016

Start Date: 2018

1396 :تاریخ رشوع کار

 آژانـــس دیجیــتال مارکتینگ:نام استارت آپ
اورینت

 محمد زنگنه، رضا فکوری:بنیان گذاران
 میدان صادقیه-  تهران-  تهران:محل استقرار
contact@asanbourse.ir :ایمیل
asanbourse.ir :وب سایت
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Startup Name: Behsaa BPMS

21

 تولید نرمافزار حسابداری:زمینه فعالیت

Activity Field: Software

1394 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2015

Mid Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage

 ایامن فرهادی – غزل رسولی:بنیان گذاران

Founders: Iman Farhadi – Ghazal Rasouli

) تهران ( و شعبه های اصفهان و خوزستان:محل استقرار

Address: Tehran

info@behsaa.com :ایمیل

Email: info@behsaa.com

22

Activity Field:
Start Date: 2016
Step of Startup: Early Stage
Founders: fatemeh sharifioun
Address: tehran sanat sq paknejad alley 23
no
Email: info@bimeh.com
Web: www.bimeh.com
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Startup Name:

 بیمه دات کام:نام استارت آپ
 ارائه خدمات به صورت آنالین:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
 فاطمه رشیفیون:بنیان گذاران
 تهران میدان صنعت بلوار پاکنژاد کوچه:محل استقرار
23 اردیبهشت پ
info@bimeh.com :ایمیل
www.bimeh.com :وب سایت

 باشگاهنورد:نام استارت آپ

Activity Field:

 ورزشی:زمینه فعالیت

Start Date:

1396 :تاریخ رشوع کار
seed :مرحله توسعه

Step of Startup:

 علی نفری:بنیان گذاران

Founders:

 تهران:محل استقرار

Address:

bashgahnavard1@gmail.com :ایمیل

Email: bashgahnavard1@gmail.com

www.bashgahnavard.com :وب سایت

Web: www.bashgahnavard.com

www.behsaa.com :وب سایت

Web: www.behsaa.com

Startup Name: bimeh.com

:نام استارت آپ
)بهسا (بهرهوری هوشمند سازمانی

20

Startup Name: BEHZEE

 بهزی:نام استارت آپ

Activity Field: Health and Wellness

 سالمت:زمینه فعالیت

Start Date: 2016

1396 :تاریخ رشوع کار
Early stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early stage

 بهار مازندرانی:بنیان گذاران

Founders: Bahar Mazandarani
Address: Tehran,Tehran ,Amir
Samsung
Coworking
space
Email: Info@behzee.com
Web: Behzee.com

Kabir

–

 تهران – تهران – فضای کارآفرینی مشرتک:محل استقرار
 دانشگاه امیر کبیر،– سامسونگ
Info@behzee.com :ایمیل
Behzee.com :وب سایت
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Startup Name: Petkharid

25

 فروشگاه تخصصی غذا و لوازم حیوانات:زمینه فعالیت
خانگی

Activity Field: Online Petshop

1394 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2015

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Hamidreza Khakshoor,
Rezaie , Hojjat Ranjbari

Yaser

info@petkharid.ir :ایمیل

Email: info@petkharid.ir

26

Activity Field: ICT
Start Date: 2016
Step of Startup: Ready to market
Founders: Ready to market
Address: Nima Amin Taheri, Somaye Abolghasemi

Web: Promte.ir
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Startup Name: Punch Card

23

Activity Field: Smart Businnes - Human
Resource
Management

 پرمته:نام استارت آپ
 تولید نرم افزارهای تحت وب:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
 اماده ارائه به بازار:مرحله توسعه
 سمیه ابوالقاسمی- نیام امین طاهری:بنیان گذاران
 پارک فناوری پردیس:محل استقرار
Sabl.abolghasemi@gmail.com :ایمیل
Promte.ir :وب سایت

 پانچ کارت:نام استارت آپ
 مدیریت منابع-  کسب و کار هوشمند:زمینه فعالیت
انسانی
1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed

 محمدباقر سیف اللهی:بنیان گذاران

Founders: MohammadBagher Seifollahi
Address: Tehranpars, Tehran

 تهرانپارس-  تهران:محل استقرار

Email: mb.seifollahi@gmail.com

mb.seifollahi@gmail.com :ایمیل
http://www.PunchCard.ir :وب سایت

Web: http://www.PunchCard.ir

www.petkharid.ir :وب سایت

Web: www.petkharid.ir

Email: Sabl.abolghasemi@gmail.com

 حجت،  یارس رضایی،  حمیدرضا خاکشور:بنیان گذاران
رنجربی
 نبش دستگردی،  خیابان آفریقا،  تهران:محل استقرار

Address: Tehran, Tehran , Afrigha St

Startup Name: Promte

 پت خرید:نام استارت آپ

Startup Name:
Activity Field:
Start Date:
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:نام استارت آپ
:زمینه فعالیت
:تاریخ رشوع کار

Step of Startup:

:مرحله توسعه

Founders:

:بنیان گذاران

Address:

:محل استقرار

Email:
Web:

:ایمیل
:وب سایت
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Startup Name: pinjob
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 پین جاب:نام استارت آپ
:زمینه فعالیت

Activity Field:

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Mid Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage

 محمد حسین مقبل- علی هوشیاری پور:بنیان گذاران
اصفهانی

Founders: «Mohammad hossein Moghbel
esfahani Ali Houshiary pour»

 یزد:محل استقرار

Address: yazd

info@pinjob.ir :ایمیل

Email: info@pinjob.ir

www.pinjob.ir :وب سایت

Web: www.pinjob.ir

Startup Name: PayStar

Activity Field:
Start Date:
Step of Startup:
Founders:
Address:
Email: afshinaslian@tatmaco.ir
Web: www.tatmaco.ir
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 تاتماکو:نام استارت آپ
 انرژی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Growth Stage :مرحله توسعه
مجیدزندی-علیرضاطلوعی- افشیناصلیان:بنیان گذاران
 پارک فناوری پردیس:محل استقرار
afshinaslian@tatmaco.ir :ایمیل
www.tatmaco.ir :وب سایت

 پی استار:نام استارت آپ
درگاه-سامانه پرداخت اینرتنتی- فین تک:زمینه فعالیت
پرداخت شخصی

Activity Field: Fintech-payment gateway
B2B2C

1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

- امین عبادی فر- سید میثم میرنظامی:بنیان گذاران
 شایان کیانی-سید مرصاد میرنظامی

Founders:Meysam Mirnezami-Amin EbadifarMersad Mirnezami -Shayan Kiani

 رشت:محل استقرار

Address: Guilan-rasht
Email: support@paystar.ir

support@paystar.ir :ایمیل

Web: www.paystar.ir

www.paystar.ir :وب سایت

Startup Name: Pioneer Research Anahita
Startup Name:

27

28

Activity Field: Health, Personalized tumor
Therapy, Drug Screening
Start Date: 2016
Step of Startup: Early Stage
Founders: Dr. Mohammad Reza Lornejad, Dr.
Christine Schaefer
Address: Pardis Techno Park, Tehran, Iran
Email: lornejad@gmail.com
Web: www.research-anahita.com

 پیشگامان پژوهش آناهیتا:نام استارت آپ

، شخصی سازی درمان رسطان، حوزه سالمت:زمینه فعالیت
تست غربالگری
1394 :تاریخ رشوع کار
:مرحله توسعه
 دکرتمحمدرضالرنژادودکرتکریستینهشفر:بنیان گذاران
 پارک فناوری پردیس:محل استقرار
lornejad@gmail.com :ایمیل
www.research-anahita.com :وب سایت
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Startup Name: Tarjomyar

33

 ترجمیار:نام استارت آپ
 ترجمه ماشینی:زمینه فعالیت

Activity Field: Machine Translation

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2016

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders:Seyyed Mohammad Mohammadzadeh
Ziabary-Behrooz Vedadian-Fateme Azadi-Bardia
Jabarzadeh

بهروز- سیدمحمد محمدزاده ضیابری:بنیان گذاران

Address: No 30, Eshraghy Alley, Palizi Sq.
North Sohrevardy St.Tehran.

باالتر از-سهروردی شاملی-تهران- تهران:محل استقرار
5واحد-30پالک-نبش ارشاقی-پالیزی

بردیا جبارزاده-فاطمه آزادی-ودادیان

info@targoman.com :ایمیل

Email: info@targoman.com

Startup Name: Taxichi

Activity Field: Solar energy, lighting
Start Date: 2016
Step of Startup: Early stage
Founders: Ali Dabirian
Address: Pardis Technology Park
Email: info@opticniroo.com
Web: www.opticniroo.com
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1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early stage

 آرمان ارباب زاده – امیر بلوچی – پویا:بنیان گذاران

Founders: Arman arbabzadeh – Pooya
sharifdashti – setareh maghari – Amir
balouchi

رشیف دشتی – ستاره مقاری
 تهران-  تهران:محل استقرار

Address: Tehran - Tehran

Contact@taxi-chi.ir :ایمیل

Email: Contact@taxi-chi.ir

Taxi-chi.ir :وب سایت

Web: Taxi-chi.ir

Startup Name: Tejara
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 توسعه فناوری اپتیک نیرو:نام استارت آپ
 روشنایی، انرژی خورشیدی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early stage :مرحله توسعه
 علی دبیریان:بنیان گذاران
 مرکز رشد- پارک فناوری پردیس- تهران:محل استقرار
نخبگان
info@opticniroo.com :ایمیل
www.opticniroo.com :وب سایت

 تاکسی چی:نام استارت آپ
 رفت و آمد شهری:زمینه فعالیت

Activity Field: Transportation

Tarjomyar.ir :وب سایت

Web: Tarjomyar.ir

Startup Name: Optic Niroo Ltd.

31
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Activity Field: Supply Chain of Raw Materials
Start Date: 2017
Step of Startup: Seed

 تجارا:نام استارت آپ
 زنجیره تأمین مواد اولیه:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
seed :مرحله توسعه

Founders: Amir Mehranfard, Ali Imanipour,
MohammadAli Ghanbari

 محمدعلی، علی ایامنی پور، امیر مهرانفرد:بنیان گذاران
قنربی

Address: Samsung AUT Tech Center, Tehran,
Tehran

- مرکز فناوری سامسونگ- تهران– تهران:محل استقرار

Email: info@tejara.ir
Web: Tejara.ir

امیرکبیر
info@tejara.ir :ایمیل
Tejara.ir :وب سایت
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Startup Name: CHAP EXPO

37

 چاپ اکسپو:نام استارت آپ
 چاپ و تبلیغات:زمینه فعالیت

Activity Field: Printing & advertisement

1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

seed :مرحله توسعه

Step of Startup: seed

 سینا اسکندری:بنیان گذاران

Founders: Sina Eskandari
Address:Tehran,Tehran,SarirLand Coworking
Space

 کارآفرینی رسیر- تهران، تهران:محل استقرار
chapexpo@gmail.com :ایمیل

Email: chapexpo@gmail.com

Chapexpo.com :وب سایت

Web: Chapexpo.com

Startup Name: TmUp

Activity Field: fintech
Start Date: 2016
Step of Startup: Early Stage
Founders: Sanaz Soleimani, Amin Sheikhi
Address: Jannat abad, Tehran, Iran
Email: info@storm-online.ir
Web: www.storm-online.ir

69

38

 حسابداری ابری استورم:نام استارت آپ
fintech :زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
 امین شیخی، ساناز سلیامنی:بنیان گذاران
 تقاطع، جنت آباد مرکزی، تهران، تهران:محل استقرار
 ساختامن دانیال،ایرانپارس
info@storm-online.ir :ایمیل
www.storm-online.ir :وب سایت

 تیماپ:نام استارت آپ
ICT :زمینه فعالیت

Activity Field: ICT

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Amirhossein Naghshzan – Ehsan
Soleimani

 امیرحسین نقش زن – احسان سلیامنی:بنیان گذاران

Address: Tehran – Tehran – Modares Sience
and Technology Park

 تهران – تهران – پارک علم و فناوری:محل استقرار
مدرس
info@tmup.ir :ایمیل

Email: info@tmup.ir

Tmup.ir :وب سایت

Web: Tmup.ir

Startup Name: Jadoobi
Startup Name: STORM cloud accounting

35
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Activity Field: Business intelligence, Data
analytics and Dashboard

 جادوبی:نام استارت آپ
 تحلیل داده و طراحی، هوش تجاری:زمینه فعالیت
داشبورد مدیریتی
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Mohsen

- هادی گندمی- احمد خلیلی جعفراباد:بنیان گذاران
امیرمحسن کریمی مجد

Address: Second floor, No. 12, Aniss Alley,
Felestine Ave., Tehran, Tehran

- انتهای فلسطین جنوبی، تهران، تهران:محل استقرار
2  طبقه-12  پالک-کوچه انیس

Founders: Ahmad khalili, Amir
karimi majd, hadi gandomi

Email: info@jadoobi.com
Web: www.jadoobi.com

info@jadoobi.com :ایمیل
info@jadoobi.com :وب سایت
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Startup Name:

41  دانش پژوهان صنعت هوشمند:نام استارت آپ
:زمینه فعالیت

Activity Field:

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Mid Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage

 رسوش، میکائیل صبوحی، بهروز یونسی:بنیان گذاران
موسی پور

Founders: Behrooz Yonesie, Mikael Sabuli,
Soroush moosapour

 مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران:محل استقرار

Address: IUST Roshd Center

researchers_ii@yahoo.com :ایمیل

Email: researchers_ii@yahoo.com

IIRTEAM.COM :وب سایت

Web: IIRTEAM.COM

39

Startup Name: khabario

Activity Field: « Ne w s or g an izin g , D e e p
an alyzin g , p u b lish in g t ools«

 تحلیل عمیق، هوش مصنوعی(سازماندهی:زمینه فعالیت
)و انتشار اخبار

Start Date: 2016

1394 :تاریخ رشوع کار

Step of Startup:

:مرحله توسعه
 سید محمد حسین، سعید ابراهیمیان:بنیان گذاران

Founders: sae e d e b r ah imian , se ye d
moh ammad h osse in moosavi. Se ye d
h osse in zaman i

 سید حسین زمانی،موسوی
) مرکز رشد رویش(جهاد دانشگاهی:محل استقرار

Address: tehran

khabario.com@gmail.com :ایمیل

Email: khabario.com@gmail.com

https://khabario.com :وب سایت

Web: https://khabario.com

Startup Name: Voffice.ir
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Activity Field: The first and more complete
virtual and real office service in Iran
Start Date: 2011
Step of Startup: Mid Stage
Founders: MohammadReza Yousefzadeh
Address:No.7 - 721th Floor - Goldis Commercial
Building - Sadeqieh Sq. – Tehran - Tehran
Email: voffice.ir@gmail.com
Web: www.voffice.ir
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 دفترکارهمراه:نام استارت آپ

 ارائه زیرساخت های مورد نیاز راه اندازی:زمینه فعالیت
یا توسعه کسب و کار
1390 :تاریخ رشوع کار
Mid Stage :مرحله توسعه
 محمدرضا یوسف زاده:بنیان گذاران
 برج، فلکه دوم صادقیه،تهران، تهران:محل استقرار
721  واحد، 7  طبقه،گلدیس
voffice.ir@gmail.com :ایمیل
www.voffice.ir :وب سایت

 خبریو:نام استارت آپ

Startup Name: Paklean Online Laudry
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Activity Field: Delivery Service, Information
Technology, Laundry and Dry-cleaning

 خشکشویی، حمل و نقل فناوری اطالعات:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Majid
AlavijehSaeed

 خشکشویی آنالین پاکلین:نام استارت آپ

Yasari- Majid
Pourjandaghi

Address: No.4, Yas Alley, Shariati st.
Email: info@paklean.com
Web: https://paklean.com

Sadeghi

 سید- مجید صادقی علویجه- مجید یساری:بنیان گذاران
سعید پورجندقی
3  واحد،4 پ، ک یاس، رشیعتی:محل استقرار
info@paklean.com :ایمیل
https://paklean.com :وب سایت
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Startup Name:“DIGIT (Design,
Implement,Gather integrated tools)”

45

 دیجیت:نام استارت آپ

Startup Name: dakkehchi

43

:زمینه فعالیت

Activity Field:
Activity Field: Digital Survey and Questioning

 پرسشگری و نظرسنجی دیجیتال:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

 «گروه نرم افزاری هگزاتک:بنیان گذاران
»مرکز تحقیقات بیامریهای غیرواگیر

Founders:«Hexatech Non Communicable
Diseases Research Center»
Address: No. 10, Al-e-Ahmad and Chamran
Highway intersection, Tehran

تقاطع جالل آل، بزرگراه چمران، تهران:محل استقرار
پالك،بعد از دانشكده علوم اجتامعى،احمد

Step of Startup: Early Stage
Founders: Ehsan Mohammadi
Address: Pardis Technology Park
Email: info@rashasoft.ir
Web: www.rashasoft.ir
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 علی حیدری-  میثم مهدی زاده:بنیان گذاران

Founders: Meysam Mehdizadeh - Ali Heydari

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran
Email: info@dakkehchi.ir

info@dakkehchi.ir :ایمیل

Web: http://dakkehchi.ir

http://dakkehchi.ir :وب سایت

Startup Name: DongiPal

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed

digit.ncdrc.info :وب سایت

Web: digit.ncdrc.info

Activity Field: Information Technology

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

digit@ncdrc.info :ایمیل

Email: digit@ncdrc.info

Startup Name: Rasha

 دکه چی:نام استارت آپ
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 راشا:نام استارت آپ
 فن آوری اطالعات:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
 احسان محمدی:بنیان گذاران
 پارک فن آوری پردیس:محل استقرار
info@rashasoft.ir :ایمیل
www.rashasoft.ir :وب سایت
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Activity Field: FinTech - Payment
Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage
Founders: AmirMohammad Eslami-Navid
EbrahimiNia- Seyed Mohammad Amin
Javadi- Mahdi Sanei- Sepehr Safari
Address: Sarir Land - Tehran
Email: info@dongipal.ir
Web: dongipal.ir

 دنگی پال:نام استارت آپ
 پرداخت-  فینتک:زمینه فعالیت
۱۳۹۶ :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه

ســید محمــد امیــن- امیرمحمــد اسالمی:بنیــان گــذاران
ســپهر-مهــدی صانعی-نویــد ابراهیمــی نیا-جوادی
صفــری
 شتابدهنده رسیر-  تهران:محل استقرار
info@dongipal.ir :ایمیل
dongipal.ir :وب سایت
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Startup Name: Rochi

49

 روچی:نام استارت آپ
 پوشاک و نساجی:زمینه فعالیت

Activity Field: Clothing and Textile

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Mr.Hamed Mohammadian Mehr –
Serico Company

 آقای حامد محمدیان مهر و رشکت رسایکو:بنیان گذاران

Address: Unit 1 - No. 41 – Western 38th
Street – South Allame Street – Sa›adat
Abad – Tehran - Iran

 تهران – تهران – سعادت آباد – خیابان:محل استقرار
1  – واحد41  غربی – پالک38 عالمه جنوبی – خیابان
Info@rochi.ir :ایمیل

Email: Info@rochi.ir

Rochi.ir :وب سایت

Web: Rochi.ir

Startup Name: Raiwan
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)  برق و الکرتونیک( برون سپاری:زمینه فعالیت

Activity Field: Electronics ( Out sourcing )

1394 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Growth Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Growth stage
Founders: Shahin Qashqai , Milad Abaee rad ,
mohammad farahi

 شاهین، محمد فرهی، میالد آبایی راد:بنیان گذاران
قشقایی

Address: Unit 327, Floor 3, Shahab3 building,
Jomhuri Sq., Tehran, Iran

، جنب مرتو نواب، میدان جمهوری،  تهران:محل استقرار
327  واحد،3  طبقه، 3  برج شهاب،نبش دامپزشکی
Info@raiwan.ir :ایمیل

Email: Info@raiwan.ir

www.raiwan.ir :وب سایت

Web: www.raiwan.ir

Startup Name: Reserweb

48

Activity Field: Online Scheduling Software
Startup Name: ZabanTips

50

Activity Field: Teaching Foreign Languages
Online
Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage

 آموزش آنالین زبانهای خارجی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه

Founders: Pooya Abedi- Ashkan Abedi

 اشکان عابدی- پویا عابدی:بنیان گذاران

Address: Tivan Entrepreneurship Club

 باشگاه کارآفرینی تیوان:محل استقرار

Email: info@zabantips.com
Web: zabantips.com
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 زبان تیپس:نام استارت آپ

info@zabantips.com :ایمیل
zabantips.com :وب سایت

 رایوان ( شـــرکـــت هــــوش:نام استارت آپ
) فناوران عصر فردا

Start Date: 2017
Step of Startup: Seed
Founders: majid fattahi - saeed shokoohi

 رزروِ ب:نام استارت آپ
 راهکار جامع برای راه اندازی نوبت دهی:زمینه فعالیت
و رزرو آنالین
1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه
 سعید شکوهی-  مجید فتاحی:بنیان گذاران

Address: Innovation Factory, located on the
Karaj Road (Lashgari Street), between Second
and Third Bimeh Street, and right next to the
Bimeh Metro Station

 جنب مرتوی، ابتدای اتوبان شهید لشکری:محل استقرار
 کارخانه نوآوری (محل سابق،31  پالک، خط کندرو،بیمه
)کارخانه الکرتودسازی آما

Email: info@reserweb.ir
m.majidfattahi@yahoo.com

info@reserweb.ir m.majidfattahi@yahoo.com :ایمیل

Web: www.reserweb.ir

www.reserweb.ir :وب سایت
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Startup Name: sakkook

53 ســامانه کشــوری کســب و کار بــه:نــام اســتارت آپ
)کســب و کار (ســککوک
 بــهb2c وB2B  ارائــه دهنــده پلتفــرم:زمینــه فعالیــت
منظورارتقــا تســهیل تعامــات تجــاری داخلــی و بیــن
املللــی

Activity Field:

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Growth Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Growth Stage
Founders: TOSAN E-COMMERCE

 رشکت توسعه تجارت الکرتونیک نگین:بنیان گذاران
توسن

Address: first floor, No 28, khalilzadeh Alley,
Valiasr ST,

 رشکت توسعه تجارت الکرتونیک نگین:محل استقرار
 خیابان، باالتر از میدان ونک، خیابان ولیعرص: توسن
 طبقه اول جنوبی،28 خلیل زاده پالک
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Startup Name: Zoodshoor

 خشکشویی آنالین:زمینه فعالیت

Activity Field: Online Laundry Service

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2016

Early stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early stage

info@zoodshoor.com :ایمیل

Email: info@zoodshoor.com

Zoodshoor.com :وب سایت

Web: Zoodshoor.com

52

Startup Name: SAM

54

Activity Field: Media, SaaS
Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage
Founders: Shiva Jelveh, Morteza Hossein
Ahlou, Ali Pedram
Address: Tehran-Tehran- Innovation Factory

Web: Sabketo.com

77

 تهـــران – تهــــــــران – شیــــــان – خیابان:محل استقرار
1  واحد1  خیابان احمدی پالک، شاهرضایی خیابان سلیمی

Address: No1, Ahamadi St, Salimi St, hahrezaeei,
Shian

www.sakkook.ir :وب سایت

Web: www.sakkook.ir

Email: hello@sabketo.com

 محمــــــد رهی – مهـــــسا قادری – سعید:بنیان گذاران
شکرگزار

Founders: Mohammad Rahi , Mahsa Ghaderi
, Saeed Shokrgozar

info@sakkook.ir :ایمیل

Email: info@sakkook.ir

Startup Name: Sabketo

 زودشور:نام استارت آپ

 سبکتو:نام استارت آپ
Media, SaaS :زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه

 علی پدرام، مرتضی حسیناهلو، شیوا جلوه:بنیان گذاران
 کارخانه نوآوری- تهران- تهران:محل استقرار
hello@sabketo.com :ایمیل
Sabketo.com :وب سایت

Activity Field: Agricultural Meteorology

 سام:نام استارت آپ
 هواشناسی کشاورزی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed
A min i,

، خیراندیش، امینی، اکربی، آل یعقوب:بنیان گذاران
 شمس،فالح

Address: No 309,IT building(Roshd center),
Shahid Beheshti University ,Tehran

مرکز رشد دانشگاه شهید، تهران، تهران:محل استقرار
309  واحد،بهشتی

Founders: A lle yag h oob ,A kb ar i,
Kh e ir an d ish , Fallah , Sh ams

Email: info@sameteo.com
Web: www.sameteo.com

info@sameteo.com :ایمیل
www.sameteo.com :وب سایت
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Startup Name: Profile

57

 شبکه اجتماعی پروفایل:نام استارت آپ
 شبکه اجتامعی:زمینه فعالیت

Activity Field: Social Network

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2016

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

 سعید بیدرنگ:بنیان گذاران

Founders: Saeed Bidrang

 پالک21  خراسان رضوی – مشهد – فکوری:محل استقرار
11

Address: No.21 ,11st Fakouri blv, Mashhad,
Iran

info@profile.ir :ایمیل

Email: info@profile.ir

Profile.ir :وب سایت

Web: Profile.ir

Startup Name: Cyber Lands

55

 ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات:زمینه فعالیت

Activity Field: IT Service Provider

1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

)Idea (pre-seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Idea (pre-seed)
Founders: Hamid AmirMoini, Mohammad
Hasan Aghdasi, Mohammad Divband Soorati

، محمد حسن اقدسی، حمید امیرمعینی:بنیان گذاران
محمد دیوبند صورتی

Address: Unit 5s, floor 5, Building 118, no.110,
Sanayi Street, Karimkhan Av, Tehran, Iran

، بعد از کوچه سیزدهم، خ سنایی، خ کریمخان:محل استقرار
 واحد،5  طبقه،) (ساختامن پزشکان118  ساختامن،110 پالک
پنجمجنوبی
info@cyberlands.net :ایمیل

Email: info@cyberlands.net

www.cyberlands.net :وب سایت

Web: www.cyberlands.net

Startup Name:
Activity Field:
Start Date:
Step of Startup:

 عمدکس:نام استارت آپ
B2B  تجارت الکرتونیک:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه

را متین، پر یــــــسا حا جــی رحیـــــمی:بنیــان گــذاران
فر شــید رضا ییــا ن،کاظمی

Startup Name: Soroush Kimia Industry

56

Activity Field: Chemicals
Start Date: 2016
Step of Startup: Mid Stage

 سروش صنعت کیمیا:نام استارت آپ

شبیه سازی فرآیند- تولید مواد شیمیایی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Mid Stage :مرحله توسعه

Founders: Mohammadreza Setayesh- Hesam
Salimi

حسام سلیمی- محمدرضا ستایش:بنیان گذاران

مرکز کار آفرینی طرفه نگار، تهران:محل استقرار

Address: IUST technology incubator

 مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت:محل استقرار

Email: info@omdex.ir

info@omdex.ir :ایمیل

Email: setayesh@skichemicals.com

setayesh@skichemicals.com :ایمیل

Web: http://omdex.ir

http://omdex.ir :وب سایت

Founders:
Address:

79
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 سرزمین های سایبری:نام استارت آپ

Web: skichemicals.com

skichemicals.com :وب سایت

78

Startup Name: Parla

61

 فــــناوران زمیـــــن زیســـت:نام استارت آپ
محیطی پارال
 محیط زیست:زمینه فعالیت

Activity Field: Environment

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Growth Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Growth Stage

 محمد حسین توفیق ریحانی:بنیان گذاران

Founders: Mohammad Hossein Tofigh Reyhani
Address: Pardis Technology Park, 20thkm of
Damavand Road, Tehran

 شهر جدید پردیس:محل استقرار

Email: info@ParlaGroup.org

info@ParlaGroup.org :ایمیل

Web: http://parlagroup.org/

/http://parlagroup.org :وب سایت

Startup Name: Felexa

62

Activity Field: financial ( payroll)
Start Date: 2018
Step of Startup: Idea (pre-seed)
Founders: Mohamad abas Yazdi - Mohamad
Javad Taghavi
Address: Farabi Accelerator
Email: info@finto.ir
Web: https://finto.ir

81

 فینتو:نام استارت آپ
) مالی ( حقوق و دستمزد:زمینه فعالیت
1397 :تاریخ رشوع کار
Idea (pre-seed) :مرحله توسعه
 محمد جواد تقوی-  محمد عباس یزدی:بنیان گذاران
 شتابدهنده فارابی:محل استقرار
info@finto.ir :ایمیل
https://finto.ir :وب سایت

 شــــبکــــــه،  فلــــکســـــا:نام استارت آپ
گردشگری ایران
 سفر و گردشگری:زمینه فعالیت

Activity Field: Travel & Tourism

1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed
Founders: Mohamad Abumaash – Ahmad
Talaee

 محمد ابومعاش احمد طالیی:بنیان گذاران

Address: 59#, Golab St. , Tarasht , Tehran,
Tehran, Iran.

–  تهران – طرشت – خیابان گالب-  تهران:محل استقرار
59 پالک
Muhamad2012@gmail.com :ایمیل

Email: Muhamad2012@gmail.com

www.felexa.com :وب سایت

Web: www.felexa.com

Startup Name: FanFix
Startup Name: finto

59

60

Activity Field: «Specialized building services
based on application and website»
Start Date: 2018
Step of Startup: Early Stage
Founders: Noavaran nasle barkhat
Address: keshavarz Blvd. kamalodin building.
Number 202
Email: info@fanfix.com
Web: www.fanfix.ir

 فن فیکس:نام استارت آپ
 خدمــات تخصصی ســاختام ن برپایه:زمینــه فعالیــت
اپلیکیشــن و وبســایت
1397 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
) نوآوران نسل برخط(سهامی خاص:بنیان گذاران
-ساختامن کاملدین بهزاد- بلوار کشاورز:محل استقرار
202واحد
info@fanfix.com :ایمیل
www.fanfix.ir :وب سایت

80

Startup Name: KARJOO PLUS

65

 شبکه اجتامعی کاریابی:زمینه فعالیت

Activity Field: Recruitment Social Media

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed
Founders: Faraz Kaf - Sina Maleki - Sajad
Hashemian

hi@karjoo.plus :ایمیل

Email: hi@karjoo.plus

www.karjoo.plus :وب سایت

Web: www.karjoo.plus

66

Activity Field: Iranian handicrafts online
platform
Start Date: 2016
Step of Startup: Early Stage
Founders: Reza Rezaeipour - safoura Abdi
Address: Tehran
Email: rezarezaeipour@yahoo.com
Web: cafekado.ir

83

 سجاد هاشمیان-  سینا ملکی-  فراز کاف:بنیان گذاران
 مرکز رشد دانشگاه باراجین:محل استقرار

Address: QIAU Inciubator

Startup Name: cafekado.ir

 کارجو پالس:نام استارت آپ

 کافه کادو:نام استارت آپ
 پلتفرم فروش دستآفریده های هرنی:زمینه فعالیت
1394 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
 صفورا عبدی-  رضا رضایی پور:بنیان گذاران
 تهران:محل استقرار
rezarezaeipour@yahoo.com :ایمیل
cafekado.ir :وب سایت

Startup Name: Finopa

63

 فینتک – رسمایهگذاری:زمینه فعالیت

Activity Field: Fintech - investing

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

seed :مرحله توسعه

Step of Startup: seed
Founders: Amir hossein Yaftian – hamid miri mohammad miri – mohammad hossein Izadi
– mohammad hadi jamshidi

Finopa.ir :وب سایت

Web: Finopa.ir

Start Date: 2015
Step of Startup: Mid Stage
Founders: Salman tavakoli – nahid roshan
Address: Tehran
Email: Salman.tavakkoli@yahoo.com
Web: Kadocard.ir

میری – محمد حسین ایزدی – محمد هادی جمشیدی
info@finopa.ir :ایمیل

Email: info@finopa.ir

Activity Field: Online shopping

 امیرحسین یافتیان – حمید میری – محمد:بنیان گذاران
 شتابدهنده فارابی:محل استقرار

Address: Farabi Accelerator

Startup Name: Kadocard

 فینوپا:نام استارت آپ
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 کادوکارت:نام استارت آپ
 فروشگاه اینرتنتی تخصصی و مشاوره:زمینه فعالیت
خرید کادو و هدیه
1394 :تاریخ رشوع کار
Mid Stage :مرحله توسعه
 سلامن توکلی مقدم –ناهید روشن:بنیان گذاران
 تهران:محل استقرار
Salman.tavakkoli@yahoo.com :ایمیل
Kadocard.ir :وب سایت

82

Startup Name: QuanSens

69
 کوانسنس:نام استارت آپ
ســهامی- بینــاب ســنجش دماوند:(نــام شــرکت
)خــاص

Activity Field: Development of TDL (Tunable
Diode Laser) Gas Analyzers for air pollution
monitoring

برای اندازه گیری آالینده های هوا
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

 مجتبی رضائی:بنیان گذاران

Founders: Mojtaba Rezaei
Address: Unit 1114, Commercialization and
Elites Technology Incubator Complex, Pardis
Technology Park, Pardis, Tehran, Iran

Step of Startup: Growth Stage
Founders: Salar Asadi - Pouya khalilzad Amin Hedayati
Address: Avicenna Incubator
Email: laklak.company@gmail.com
Web:

to

 وصل کردن کشاورز به خریدار زعفران:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed
Founders: Mohammad & Hamze Qaempanah
/ Siamak Khorrami

 محمد و حمزه قائم پناه و سیامک خرمی:بنیان گذاران
 تهران/  قائن خراسان جنوبی:محل استقرار

Address: Qaen, South Khorasan and Tehran

1114 واحد، مجتمع تجاری سازی و فن بازار،پردیس

Web: www.keshmoon.com

www.keshmoon.com :وب سایت

/http://quansens.com :وب سایت

Start Date: 2016

farmers

mo@keshmoon.com :ایمیل

Web: http://quansens.com/

Activity Field: E-health- Social Network

Connecting

Email: mo@keshmoon.com

info@quansens.com :ایمیل
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Activity Field:
consumers

 کشمون:نام استارت آپ

 پارک علم و فناوری، پردیس، تهران:محل استقرار

Email: info@quansens.com

Startup Name: laklak
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 طراحی و ساخت آناالیزرهای گازی لیزری:زمینه فعالیت

67

Startup Name: Keshmoon

 لک لک:نام استارت آپ
 شبکه اجتامعی-  سالمت دیجیتال:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Growth Stage :مرحله توسعه
 امین-  پویا خلیل زاد-  محمدساالر اسدی:بنیان گذاران
هدایتی
 مرکز رشد ابن سینا:محل استقرار
laklak.company@gmail.com :ایمیل
:وب سایت

Startup Name:
Activity Field:
Start Date:
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 کمک حال:نام استارت آپ
 بسرت ارائه خدمات شهروندی:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار

Step of Startup:

Early Stage :مرحله توسعه

Founders:

 نینا نیکوبخت:بنیان گذاران

Address:
Email: n_nikoobakht@yahoo.co.in
Web: KomakHaal.com

 فینوا:محل استقرار
n_nikoobakht@yahoo.co.in :ایمیل
KomakHaal.com :وب سایت
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Startup Name: Moosem
Activity Field: Travel & Rental Home

73

 پلتفرم اجاره آنالین اقامتگاه های شخصی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

 عارف عنافجه- آرش خورسند:بنیان گذاران

Founders: Arash Khorsand- Aref Anafgeh

–  سیدخندان – خیابان دبستان- تهران:محل استقرار
3 واحد-3 پالک-کوچه باقری

Address: Tehran

Arash.khorsand@gmail.com :ایمیل

Email: Arash.khorsand@gmail.com

www.moosem.ir :وب سایت

Web: www.moosem.ir

Startup Name:
Activity Field:
Start Date:
Step of Startup:
Founders:
Address:
Email: info@armina-eng.com
Web: www. armina-eng.com
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 موسم:نام استارت آپ

74

 مهندسی پایدار ابتکار آرمینا:نام استارت آپ
 مواد پیرشفته و انرژی های تجدیدپذیر:زمینه فعالیت

Startup Name: LOOKOBOOK

71

Activity Field: The first social media for
Authors and Book Lovers

 لوکوبوک:نام استارت آپ
 اولین شبکه اجتامعی ایرانی با محوریت:زمینه فعالیت
نویسندگی و کتابخوانی
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage

Early Stage :مرحله توسعه

Founders: Arash Yazdanian

 آرش یزدانیان:بنیان گذاران
 آذربایجان رشقی – تربیز:محل استقرار

Address: Tabriz – East Azerbaijan

info@lookobook.com :ایمیل

Email: info@lookobook.com

www.lookobook.com :وب سایت

Web: www.lookobook.com

Startup Name: mrbenzin
Activity Field: Online Gas delivery

72

 مستربنزین:نام استارت آپ
 سامانه بنزین رسان انالین:زمینه فعالیت

1394 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

1396 :تاریخ رشوع کار

Early stage :مرحله توسعه

Step of Startup:

:مرحله توسعه

 زهرا خیرالدین- ابراهیم اکربزاده:بنیان گذاران
 ساختامن، پارک فن آوری پردیس، تهران:محل استقرار
تجاری سازی و فن بازار
info@armina-eng.com :ایمیل
www. armina-eng.com :وب سایت

Founders: Early stage
Address: Masoud babaei- Reza babaei
Email: info@Mrbenzin.com
masuod.babaie@yahoo.com
Web: Mrbenzin.com

 رضا بابائی- مسعود بابائی:بنیان گذاران
 یوسف آباد:محل استقرار
info@Mrbenzin.com :ایمیل
masuod.babaie@yahoo.com
Mrbenzin.com :وب سایت
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Startup Name: NOBITEX

77

Activity Field: fintech, digital asset exchange

 نوبیتکس:نام استارت آپ
 مبادله دارایی های دیجیتال، فینتک:زمینه فعالیت
1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

 سید محمدعلی آقامیر، امیرحسین راد:بنیان گذاران
محمد علی

Founders: Amirhosein Rad, Ali Aghamir

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

info@nobitex.ir :ایمیل

Email: info@nobitex.ir

nobitex.market :وب سایت

Web: nobitex.market

Startup Name: bashgahnavard

78

Activity Field: Smart lighting,led &solar
system
Start Date: 2017
Step of Startup: Mid Stage
Founders: Yousf hosseinpour/abolfazl hasani

 روشنایی هوشمند و سیستم های ال ای:زمینه فعالیت
دی و سوالر
1396 :تاریخ رشوع کار
Mid Stage :مرحله توسعه
ابولفضل حسنی/ یوسف حسین پور:بنیان گذاران

Address: Pardis technologhy park

 مرکز رشد پارک فناوری پردیس:محل استقرار

Email: u.hosseinpor01@gmail.com

u.hosseinpor01@gmail.com :ایمیل

Web: www.noranic.com
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 نورانیک:نام استارت آپ

www.noranic.com :وب سایت

 میوه باکس:نام استارت آپ
 تولید و توزیع بسته های میوه ی آماده:زمینه فعالیت
مرصف

Activity Field: sport

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

:مرحله توسعه

Step of Startup: seed

 نیره ارشاقی- علی محمد زاده:بنیان گذاران

Founders: ali nafari

48 پ-بلوار دالوران-هنگام-رسالت- تهران:محل استقرار

Address: tehran

info@mivehboc.com :ایمیل

Email: info@mivehboc.com

www.mivehbox.com :وب سایت

Web: www.mivehbox.com

Startup Name: NEXO
Startup Name: noranic

75

76

Activity Field: Urban Services Provider (Home
Services)
Start Date: 2017
Step of Startup: Seed

 نِ کسو:نام استارت آپ
) ارائه آنالین خدمات (خدمات منازل:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه

Founders: Mohammad Ghanbari, Saeid
Fakoursani,
Marzieh
Ghanbarzadeh

 مرضیه، سعید فکور ثانی، محمد قنربی:بنیان گذاران
قنرب زاده

Address: Tehran – Samsung-AUT Information
Center

–  تهران – مرکز فناوری سامسونگ، تهران:محل استقرار
امیرکبیر

Email: info@nexo.plus
Web: www.nexo.plus

info@nexo.plus :ایمیل
www.nexo.plus :وب سایت

88

Startup Name: Hub Car

81

 کارواش بدون آب آنالین:زمینه فعالیت

Activity Field: With the Hub Car application
you just need to specify location of your
vehicle, your preferred time, your required
services, vehicle model and simply submit
your request online in the Hub Car website
or App. This is all it takes for Hub Car team
to show up at your location on the specified
time to provide you with the required
Car Wash Services. With online and credit
payment, you no longer need cash since
you can easily pay your carwash fee by any
credit card or increase the credit of your user
account.

1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه
، فرشاد حسن زاده، محمد حسین امیری:بنیان گذاران
مهسا جنتی زاده
 کارخانه نوآوری، تهران:محل استقرار

Address: Tehran, Innovation Factory

info@vanda.ir :ایمیل

Email: info@vanda.ir

https://vanda.ir :وب سایت

Web: https://vanda.ir

Growth Stage :مرحله توسعه
 مهسا چکنی، ایامن رضی، امیر مرتضایی فر:بنیان گذاران
 تهران:محل استقرار

Address: Daman afshar, vanak, tehran

info@hubcar.ir :ایمیل

Email: info@hubcar.ir

www.hubcar.ir :وب سایت

Web: www.hubcar.ir

82

Activity Field: Medical and Health
Start Date: 2017
Step of Startup: Seed

91

 َونداتِ ک:نام استارت آپ
 سامانه خدمات حقوقی آنالین:زمینه فعالیت

Activity Field: Online Legal Service Platform

Founders: MohammadHossein Amiri, Farshad
Hassanzadeh, Mahsa Jannatizadeh

1396 :تاریخ رشوع کار

Founders: amir mortezaiefar, iman razi,
mahsa chegini

 هاسپیتل:نام استارت آپ
 پزشکی و سالمت:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه

Founders: Golrokh Davaranpour fard Mohebat Rezvani - Masoud Tajfard

-  محبت رضوانی-  گلرخ داوران پور فرد:بنیان گذاران
مسعود تاجفرد

Address: No. 4 39. Jalal- Ale - Ahmad
e x p r e s s w a y, Te h r a n

439  پالک، خیابان جالل آل احمد، تهران:محل استقرار

Web:
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Step of Startup: Seed

Step of Startup: Growth Stage

Email: info@hospitel.ir

Startup Name: Vandatech

Start Date: 2017

Start Date: 2017

Startup Name: Hospitel

 هاب کار:نام استارت آپ

info@hospitel.ir :ایمیل
:وب سایت

Startup Name: Veresk
Activity Field: International railway
transportation
Start Date: 2017
Step of Startup: Seed
Founders: Navid Aghdam-Majid Nayeri
Address: No 7, Balavar Alley,Valiasr
Crossroad,Samsung Amirkabir A.U.T,
Tehran, Iran
Email: info@veresk.org
Web: https://veresk.org/en
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 ورسک:نام استارت آپ
 حمل و نقل ریلی بین املللی:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه
مجید نیری- نوید اقدم:بنیان گذاران
-کوچه باالور-چهارراه ولیعصــــر- تهـــــران:محل استقرار
مرکز فناوری سامسونگ امیر کبیر-7پالک
info@veresk.org :ایمیل
https://veresk.org/en :وب سایت

90

Startup Name: Starthub

85

 دایرکتوری – شبکه اجتامعی:زمینه فعالیت

Activity Field: Social - Directory

1397 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: seed

 استارت آپ استودیو اینوتک:بنیان گذاران

Founders: Innotech Startup Studio

-  تهران – تهران:محل استقرار

Address: Tehran-Tehran

pr@theinnotech.net :ایمیل

Email: pr@theinnotech.net

www.Starthub.pro :وب سایت

Web: www.Starthub.pro

Startup Name: Inpin

86

Activity Field: Online Real Estates Matching
platform
Start Date: 2018
Step of Startup: Early Stage

 سامانه آنالین درخواست ملک:زمینه فعالیت
1397 :تاریخ رشوع کار
Early stage :مرحله توسعه
 شهاب خوشنویس-  میثم سپهری کیا:بنیان گذاران

Address: Unit 7, Floor 4, Number 11.9, Fakhar
Moghadam St. (Hafezi St. intersection),
Dadman Blvd, Shahrak-eGharb, Tehran, Iran.

 خ فخار، بلوار دادمان، شهرک غرب، تهران:محل استقرار

Web: inpinapp.com

Startup Name: Hyper Expo
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 هایپر اکسپو:نام استارت آپ
 سامانه هوشمند برگزاری منایشگاه:زمینه فعالیت

Activity Field: Virtual Expo Smart Portal

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Alireza Bahrami – Mohamad Reza
Bahrami – Meysam Tohidi kiya

 محمدرضا بهرامی– میثم-  علیرضا بهرامی:بنیان گذاران
توحیدی کیا

Address: Tehran - Tehran

 تهران-  تهران:محل استقرار

Email: info@hyperexpo.ir

info@hyperexpo.ir :ایمیل
www.hyperexpo.ir :وب سایت

Web: www.hyperexpo.ir

 اینپین:نام استارت آپ

Founders: Meysam Sepehrikia - Shahab
Khoshnevis

Email: info@inpinapp.com

93

 استارت هاب:نام استارت آپ

۷  واحد،۴  ط،۹/۱۱  پ، نبش خ حافظی،مقدم
info@inpinapp.com :ایمیل
inpinapp.com :وب سایت

Startup Name: HeroKet

84

Activity Field: Data Powered Sales Solution
Start Date: 2018
Step of Startup: Seed
Founders: Farokh Shahabi Nezhad - Hasan
Noori - Seyed Amir Hashemi
Address:
Email: info@heroket.com
Web: www.Heroket.com

 هیروکت:نام استارت آپ
 سامانه هوشمند و چند بسرتی فروش:زمینه فعالیت
1397 :تاریخ رشوع کار
 محصول کامل:مرحله توسعه
 سید امیر-  حسن نوری-  فرخ شهابی نژاد:بنیان گذاران
هاشمی
:محل استقرار
info@heroket.com :ایمیل
www.Heroket.com :وب سایت
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Startup Name: Ayandehsazan

 تجهیزات پزشکی:زمینه فعالیت

Activity Field: biomedical engineering

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017
Step of Startup: Mid Stage

Mid Stage :مرحله توسعه

Founders: Maryam Tohidi

 مهندس مریم توحیدی:بنیان گذاران

Address:
park

Tehran-Pardis

–Pardis

 پارک فناوری پردیس:محل استقرار

hightech

Ayandehsazmed@gmail.com :ایمیل

Email: Ayandehsazmed@gmail.com

:وب سایت

Web:

Startup Name: BEHMAND

90

Activity Field: «waste source separation and
collection by using mobile application»
Start Date:
Step of Startup: Seed
Founders: « h a d i a s g a r z a d e h
mohammad naeemaee mousavi
hossein shabani»
Address: samsung aut-tech center
Email: info@behmandco.ir
Web: behmandgroup.ir
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 آینده سازان:نام استارت آپ

 بهماند:نام استارت آپ
 «تفکیک پسامند در مبدا و جمعآوری آن:زمینه فعالیت
»به کمک اپلیکیشن موبایل
1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه

- محمد نعیامیی موسوی-  هادی عسگرزاده:بنیان گذاران
حسین شعبانی
 امیرکبیر- مرکز فناوری سامسونگ:محل استقرار
info@behmandco.ir :ایمیل
behmandgroup.ir :وب سایت

Startup Name: Aria mall

87

 فروشگاه آنالین:زمینه فعالیت

Activity Field:

:تاریخ رشوع کار

Start Date:

 اولیه:مرحله توسعه

Step of Startup: Early stage
Founders:N a s e r S h a h v e r d i - S a r a n g
Ghorbanian

 سارنگ قربانیان-  نارص شاهوردی:بنیان گذاران
 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

Info@aria-mall.ir :ایمیل

Email: Info@aria-mall.ir

www.aria-mall.ir :وب سایت

www.aria-mall.ir

Startup Name: AghaEjazeh

 آریا مال:نام استارت آپ
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 آقا اجازه:نام استارت آپ

Activity Field: E-Learning

 آموزش:زمینه فعالیت

Start Date: 2017

1396 :تاریخ رشوع کار

Step of Startup: Mid Stage
Founders: Saeed Ghasemi – Babak Mehrang
Address: Tehran- Tehran - Central Library
Basement, College 2 of Engineering Faculty,
University of Tehran, Northern Kargar,
Tehran - DMOND Accelerator
Email: info@aghaejazeh.ir
Web: https://aghaejazeh.org/

Mid Stage :مرحله توسعه
 سعید قاسمی – بابک مهرنگ:بنیان گذاران
 دانشکده فنی دانشگاه-  تهران-  تهران:محل استقرار
تهران – شتابدهنده دیموند
info@aghaejazeh.ir :ایمیل
/https://aghaejazeh.org :وب سایت

94

Startup Name: Pelato

93

 رویداد های فرهنگی، رزرو آنالین مراکز:زمینه فعالیت
و هرنی

Activity Field: Online booking centers,
cultural and artistic events

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Mid Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage

 مهرداد یاری:بنیان گذاران

Founders: Mehrdad Yari
Address: Innovation Center of Art University
Tehran, Valiasr Ave. Faculty of Art University

www.pelato.ir :وب سایت

Web: www.pelato.ir

94

Activity Field: SaaS - Online Project Management
Start Date: 2017
Step of Startup: Seed
Founders: Sina Yazdanian - Reyhaneh
Khazanehdarlou
Address: Samsung AUT Tech Center
Email: team@teamcamp.me
Web: www.teamcamp.me

97

 تهران خیابان ولیعرص دانشکده ی کاربردی:محل استقرار
دانشگاه هرن مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه هرن
info@pelato.ir :ایمیل

Email: info@pelato.ir

Startup Name: Teamcamp

 پالتو:نام استارت آپ

Teamcamp -  تیم کمپ:نام استارت آپ
 مدیریت پروژه-  رسویس های ابری:زمینه فعالیت
آنالین
1396 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه
 ریحانه خزانه دارلو-  سینا یزدانیان:بنیان گذاران
 چهار راه ولیعرص کوچه- تهران-  تهران:محل استقرار
 مرکز نوآوری سامسونگ امیرکبیر۷  پالک- باالور
team@teamcamp.me :ایمیل
www.teamcamp.me :وب سایت

Startup Name: Panotech

91

Activity Field: Nanotechnology, Biotechnology

 پانوتک:نام استارت آپ
 بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2018

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: Dr. Valiollah Babaeipoor, Ali Rasouli,
Hossein Nikkami, Mahtab Parsazad, Samaneh
Bakhtiari

، علی رسولی، دکرت ولی الله بابایی پور:بنیان گذاران

Address: SHEZAN Accelerator and Innovation
Center

 شتاب دهنده شزان:محل استقرار
info@panotech.ir :ایمیل

Email: info@panotech.ir

ww.panotech.ir :وب سایت

Web: www.panotech.ir

Startup Name: Problem

92

Activity Field: Open innovation - Crowdsourcing
Start Date: 2017
Step of Startup: Early Stage
Founders: Arash Borjikhani – Seyed Pezhman
Aminmadani – Morteza Talebi
Address: Felestin St, Tehran
Email: info@problem.ir
Web: Problem.ir

 سامنه بختیاری، مهتاب پارسازاد،حسین نیک کامی

 پرابلم:نام استارت آپ
 حل چالش ها:  نوآوری باز – جمع سپاری:زمینه فعالیت
و پاسخگویی به نیاز های کسب و کارها
1396 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
 آرش برجی خانی – سید پژمان امین:بنیان گذاران
مدنی – مرتضی طالبی
 تهران – تهران – خیابان فلسطین:محل استقرار
info@problem.ir :ایمیل
Problem.ir :وب سایت

96

Startup Name: Rahsepar

97

 اولین سامانه امن سفر اشرتاکی:زمینه فعالیت
)Carpooling(

Activity Field: Trusted Carpooling Platform

1394 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2015

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage

 محمدرضا قازلی:بنیان گذاران

Founders: Mohammad Reza Ghazeli
Address: Syntech Technology & Innovation
Ceenter, Qazvin, Qazvin

98

Activity Field: Designing intelligent control
and information systems in the network
Start Date: 2015
Step of Startup: Sampling and testing
Founders: Alireza Mehrgoo-Fatemeh
Rostami-Hassan Mehrgoo
Address: No -1115first floor- elite building –
pardis technology park

Web: www.sepnatech.com

99

Startup Name: DADSUN

95

 سپنا تکنولوژی:نام استارت آپ
 طراحی سیستم های هوشمند کنرتل و:زمینه فعالیت
اطالع رسانی در بسرت شبکه
1394 :تاریخ رشوع کار
 منونه سازی و آزمون:مرحله توسعه
 علیرضا مهرگو – فاطمه رستمی – حسن:بنیان گذاران
مهرگو
 مرکز رشد فناوری- پارک فناوری پردیس:محل استقرار
1115 نخبگان – طبقه اول – واحد
info@sepnatech.com :ایمیل
www.sepnatech.com :وب سایت

 دادسان:نام استارت آپ
 تکنولوژی، حقوقی:زمینه فعالیت

Activity Field: Legal, Techonlogy

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Early Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Early Stage
Founders: «Reza Taghizadeh, Mohsen Faraji,
Faeze RavanBakhsh, Farshad Mosaffa»

 فائزه، محسن فرجی، رضا تقی زاده:بنیان گذاران
 فرشاد مصفا،روانبخش

Address: Samsung AUT Tech

 امیرکبیر-  مرکز فناوری سامسونگ:محل استقرار

Email: info@dadsun.ir

info@dadsun.ir :ایمیل

Web: www.DADSUN.ir

www.DADSUN.ir :وب سایت

Rahsepar.net :وب سایت

Web: Rahsepar.net

Email: info@sepnatech.com

 مرکز نوآوری و فناوری-  قزوین-  قزوین:محل استقرار
سینتک
info@rahsepar.net :ایمیل

Email: info@rahsepar.net

Startup Name: Sepna Technology

 رهسپار:نام استارت آپ

Startup Name: Rade

96

Activity Field: Financial & Bank services
compare
Start Date: 2016
Step of Startup: Early stage
Founders: Hadi Ahmadi, Adel Barazande Nia,
Mohammad reza Noorshid
Address: Tehran, Tehran
Email: info@rade.ir
Web: www.rade.ir

 رده:نام استارت آپ
 بررسی و مقایسه خدمات بانکی و مالی:زمینه فعالیت
1394 :تاریخ رشوع کار
Early stage :مرحله توسعه

 محمدرضا، عادل برازندهنیا، هادی احمدی:بنیان گذاران
نورشید
 تهران، تهران:محل استقرار
info@rade.ir :ایمیل
www.rade.ir :وب سایت

98

Startup Name: moneyar

101

 فینتک:زمینه فعالیت

Activity Field: fintech

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2016

seed :مرحله توسعه

Step of Startup: seed

رضا-ساره سادات غفوریان- مونا مریدی:بنیان گذاران
نیوشا جعفری ممتاز-بدیعی

Founders: Mona moridi-sare sadat ghafourianreza badii-niyoosha jafari momtaz

Address:

-بلوار شــاهین جنوبی-جنت آباد-تهران- تهران:محــل اســتقرار
ساختامن-بعد از میدان آتش نشانی-چهارراه پژوهنده شــالی
55 پالک-شاهین

Start Date: 2016
Step of Startup: Growth Stage
Founders: Omid Titidezh- Fatemeh
Kazembabaei-Milad Alimohamadi
Address: Tehran
Email: Fatemeh.kazembabaei@gmail.com
Web: www.5PL.ir

101

99

 شفاجو:نام استارت آپ
 حوزه سالمت الکرتونیک:زمینه فعالیت

Activity Field: E-health

1392 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2003
Step of Startup: Growth Stage

Growth Stage :مرحله توسعه

Founders: Sogol Sabetfar

 سوگل ثابت فر:بنیان گذاران
 امیرکبیر-  مرکز فناوری سامسونگ:محل استقرار

Address: Samsung A.U.T tech

info@shafajoo.com :ایمیل

Email: info@shafajoo.com

www.shafajoo.com :وب سایت

Web: www.shafajoo.com

www.moneyar.com :وب سایت

Web: www.moneyar.com

Activity Field: Transportation

Startup Name: Shafajoo

info@moneyar.com :ایمیل

Email: info@moneyar.com

Startup Name: Golden Route

 مانیار:نام استارت آپ

102

 مسیر طالیی:نام استارت آپ
) حمل و نقل ( پخش مویرگی هوشمند:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Growth Stage :مرحله توسعه

میالد- فاطمه کاظم بابایی- امید تی تی دژ:بنیان گذاران
علی محمدی
 تهران:محل استقرار
Fatemeh.kazembabaei@gmail.com :ایمیل
www.5PL.ir :وب سایت

Startup Name: compozist
Activity Field: Biotechnology
Start Date: 2016
Step of Startup: Seed
Founders: mojtaba shokrollahi
Address: tehran
Email: info@compozist.com
Web:

100

 کامپوزیست:نام استارت آپ
 بیوتکنولوژی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه
 مجتبی شکراللهی:بنیان گذاران
 تهران:محل استقرار
info@compozist.com :ایمیل
:وب سایت

100

Startup Name: Narbo
Activity Field:
Generation /

Translation and
Crowdsourcing

105

 جمع سپاری/  ترجمه و تولید محتوا:زمینه فعالیت

Content

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed
Founders: Zahra Ebrahimi, Negin Ahghar
Bazargan, Alireza Kazeminia

، نگین احقر بازرگان، زهرا ابراهیمی:بنیان گذاران
علیرضا کاظمینیا

Address: Tehran – Tehran – Avatech Accelerator

 تهران – تهران – شتابدهنده آواتک:محل استقرار
info@narbo.ir :ایمیل

Email: info@narbo.ir

Startup Name: NanoDiaHealth
Ac t ivit y F ie ld: p ro d u c ti o n
n e phrop a t hy ki t

106
d i a b eti c

Start Date: 2018
Step of Startup: Early Stage
Founders: Azade Azizi- Asieh Aramvash-Lale
Taghavi- Kimia Gholchin
Address: shezan compony
Email: laletaghavi94@gmail.com
Web:

Startup Name:

103

:نام استارت آپ
:زمینه فعالیت

Activity Field:

:تاریخ رشوع کار

Start Date:
Step of Startup:

:مرحله توسعه

Founders:

:بنیان گذاران

Address:

:محل استقرار
:ایمیل

Email:

:وب سایت

Web:

www.narbo.ir :وب سایت

Web: www.narbo.ir

103

 ناربو:نام استارت آپ

 نانو دیاهلث:نام استارت آپ
 تولید کیت تشخیصی نفروپاتی دیابتی:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه

- الله تقوی- آسیه آرام وش- آزاده عزیزی:بنیان گذاران
کیمیا گلچین
 رشکت شزان:محل استقرار
laletaghavi94@gmail.com :ایمیل
:وب سایت

Startup Name: Mobat

104

 موبت:نام استارت آپ
)(نوبت دهی آنالین آرایشگاه

Activity Field: Services

 خدماتی:زمینه فعالیت

Start Date: 2018

1396 :تاریخ رشوع کار

Step of Startup: pre-seed
Founders: Hossein khodadad barmi - Sama
nabili
Address: Semnan - Damgan
Email: Khodadad.0858@gmail.com
Web: Moobat.ir

pre-seed :مرحله توسعه
 حسین خدادادبرمی – سام نبیلی:بنیان گذاران
 دامغان-  سمنان:محل استقرار
Khodadad.0858@gmail.com :ایمیل
Moobat.ir :وب سایت
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Startup Name: vitamid
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 ویتامید:نام استارت آپ
 بازی و سالمت:زمینه فعالیت

Activity Field: game-health

1396 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Seed :مرحله توسعه

Step of Startup: Seed
Founders: mahdis tabeemam , mahsa hfezi

 مهسا حافظی-  مهدیس تابع امام:بنیان گذاران

Address: samsung - a.u.t tech

امیرکبیر- مرکز فناوری سامسونگ:محل استقرار
mahdist73@yahoo.com :ایمیل

Email: mahdist73@yahoo.com

www.vitamid.ir :وب سایت

Web: www.vitamid.ir

Startup Name: AZ-SENSE

107  نــــــو آوران پایــــــش آنــی:نام اســتارت آپ
)AZ-SENSE( سالمت

Activity Field: Heart attack diagnosis point of
care device

 ساخت دستگاه تشخیص زود هنگام حمله:زمینه فعالیت
قلبی
1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2015

Mid Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage
Founders: soroor yousefi , Ali pasha, vahid
Jabi, Ahmad Afraz, Faranak Bani Ahmad ,
parisa Meyghani

علی اکرب پاشا- رسور یوسفی نسب نوبری:بنیان گذاران
- فرانک بنی احمد-  احمد رضا افراز-وحید جابی-زانوسی
پریسا میقانی

Address: NO 4 first east street etehad street
damavand street tehran iran

4 تهران خ دماوند خ اتحاد خ اول رشقی پ:محل استقرار
طبقه همکف
info@azsense.ir :ایمیل

Email: info@azsense.ir

www.azsense.ir :وب سایت

Web: www.azsense.ir

Startup Name: Huma
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Activity Field: Home Platfrom
Start Date: 2016
Step of Startup: Early Stage
Founders: Behnam Shakibafar - Seyyed Reza
Sajjady
Address: Innovation Factory
Email: info@huma.ir
Web: huma.ir

105

 هوما:نام استارت آپ
 پلتفرم خانگی:زمینه فعالیت
1395 :تاریخ رشوع کار
Early Stage :مرحله توسعه
 سید رضا سجادی-  بهنام شکیبافر:بنیان گذاران
 کارخانه نوآوری:محل استقرار
info@huma.ir :ایمیل
huma.ir :وب سایت

Startup Name: Vachaar
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Activity Field: Electronic commerce
Start Date: 2018
Step of Startup: seed
Founders: Faraz Mokhayer –Behshad Norouzi
Address: Tehran-Tehran
Email: info@vachaar.com
Web: www.vachaar.com

 واچار:نام استارت آپ
 تجارت الکرتونیک:زمینه فعالیت
1396 :تاریخ رشوع کار
seed :مرحله توسعه
 بهشاد نوروزی- فراز مخ ّیر:بنیان گذاران
تهران-  تهران:محل استقرار
info@vachaar.com :ایمیل
www.vachaar.com :وب سایت
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Startup Name: melkana

111

 خرید و فروش ملک:زمینه فعالیت

Activity Field:

1395 :تاریخ رشوع کار

Start Date: 2017

Mid Stage :مرحله توسعه

Step of Startup: Mid Stage

 سارا شاکری،  عباس برتینا:بنیان گذاران

Founders: Abbas Bertina , Sara Shakeri

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

info@melkana.com :ایمیل

Email: info@melkana.com

www.melkana.com :وب سایت

Web: www.melkana.com

Startup Name: Rangeetar
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Activity Field: Content Creation and Planning
Campaigns
Start Date: 2015
Step of Startup: Seed
Founders: Bahare Sobati Azar
Address: Samsung AUT
Email: info@rangeetar.com
Web: www.rangeetar.com
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 ملکانا:نام استارت آپ

 رنگیتر:نام استارت آپ
 تولید محتوا و طراحی کمپینهایتلبیغاتی:زمینه فعالیت
1394 :تاریخ رشوع کار
Seed :مرحله توسعه
 بهاره ثباتی آذر:بنیان گذاران
 مرکز فناوری سامسونگ:محل استقرار
info@rangeetar.com :ایمیل
www.rangeetar.com :وب سایت
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شــتابدهنده ها
شــتابدهندهها ،ســاختارهایی حامیتمحــور هســتند کــه بــا رسمایهگــذاری بخــش خصوصــی
از شــکلگیری اســتارتاپها و کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ) پشــتیبانی میکننــد.
شــتابدهندهها در مــدت زمــان محــدودی کــه تیمهــای دارای ایــده و توامننــد را میزبانــی
میکننــد ،امکاناتــی نظیــر فضــای کار اشــراکی ،رسمایهگــذاری اولیــه ،مربیگیــری و منتوریــگ،
آموزشهــای کســب و کار و ســایر خدمــات فنــی و تجــاری را در اختیــار تیمهــای اســتارتاپی قــرار
میدهنــد و در قبــال ایــن خدمــات هیچگونــه وجهــی دریافــت منیکننــد و تنهــا درصــد کمــی
از ســهم رشکــت نوپــا بــه آنهــا اختصــاص مییابــد .بــه ازای پیرشفــت رشکــت نوپــا و افزایــش
ارزش رشکــت ،شــتابدهنده بــا بــاال رفــن قیمــت ســهم در رشکــت و در نهایــت فــروش آن
منتفــع میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه اکرثیــت ســهم رشکــت در اختیــار موسســان و کارآفرینــان
اســت ،تصمیمگیریهــای اصلــی و انتخــاب مســیر آتــی رشکــت در اختیــار ایشــان بــوده و
مشــاورههای مربیــان و شــتابدهنده در ادامــه مســیر ،کمککننــده اســتارتاپ خواهــد بــود.
یکــی از اهــداف اصلــی شــتابدهنده ،شــتابدهی بــه ایجــاد و توســعه محصــول اولیــه اســتارتاپ
در دوره شــتابدهی اســت بــه نحــوی کــه محصــول بــرای رسمایهگــذاران بــه قــدری جــذاب
باشــد تــا مجــاب شــوند بــر روی آن رسمایهگــذاری کننــد.
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مراکز رشد
رشکتهــای کوچــک و متوســط فنــاور بــا تکنولــوژی پیرشفتــه ،نقــش بســیار موثــری در رونــق
اقتصــادی ،توســعه فنــاوری و بــه تبــع آن کارآفرینــی دارنــد .توســعه ایــن رشکتهــا در گــرو ایجــاد
زیرســاختهای الزم بــرای کاهــش خطرپذیــری آنهــا در دوران رشوع فعالیــت خــود مــی باشــد.
یکــی از ایــن زیرســاختها ،مراکــز رشــد واحدهــای فنــاوری یــا انکوباتورهــا هســتند .مرکــز رشــد
واحدهــای فنــاوری بــرای کارآفرینــان و واحدهــای کوچــک و نوپــا کــه بــا تکیــه بــر علــم ،تخصــص
و فنــاوری دارای ایدههــای قابــل تجــاری شــدن هســتند ،مشــاورههای رضوری و نیــز خدمــات و
تجهیــزات مناســب را بــرای رشــد و ارتقــای آنهــا ارائــه داده و آنهــا را بــرای حضــور مســتقل و موثــر
در صحنــه فنــاوری آمــاده مــی کنــد.
امــا نکتــه مهمتــر از ایــده و طــرح جــذاب و خالقانــه و نــوآور ،وجــود یــک تیــم کاری منســجم و
هامهنــگ و کامــل جهــت اجــرای صحیــح ایــده میباشــد.
واحدهــای فنــاوری نوپــا طــی دوره حضــور در مرکــز رشــد ،بــا اســتفاده از دســتاوردهای
تحقیقاتــی ،بــه منظــور دســتیابی بــه دانــش فنــی و آمادگــی بــرای تولیــد محصــول یــا خدمــات،
تــاش خواهنــد کــرد .در ایــن دوره ،مرکــز رشــد عــاوه بــر ارائــه امکانــات وخدمــات پشــتیبانی،
هدایــت و نظــارت بــر رونــد پیرشفــت ایــن واحدهــای فنــاوری را نیــز بــه عهــده خواهــد داشــت.
ارائــه خدمــات تخصصــی ،امکانــات فضــا و اســتقرار ،وجــود شــبکه گســرده همکاران(خصوصــی
و دولتــی) ،بخشــی از مزایــای ویــژه ایــن مرکــز میباشــد
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Accelerator / Incubator Name:
SHEZAN

2

Field of Interest: NBICs(Nano, Bio, IT,
cognitive) & Hi-tech Fields
Precedent (Year): 2016
Number of Accelerated Startups: 23
Joined Companies:
Azsense, Lifensor, Germinal

111

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
،نــــوآوران فناوریــــــهای همگـــــرای شناخـــتی
) اطالعات و نانو (شزان،زیستی
HighTech  فناوری های همگرا و:حوزه فعالیت و عالقه
1394 :سال تاسیس
23 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
Azsense, Lifensor, Germinal

Accelerator / Incubator Name:
PersisGen Par

1

Field of Interest: Medical Bio-tech accelerator

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
شرکت پرسیس ژن پار
 شتاب دهنده زیست فناوری:حوزه فعالیت و عالقه
پزشکی
1395 :سال تاسیس

Precedent (Year): 2016

15 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده

Number of Accelerated Startups: 15
Joined Companies: Protein Fannavar Pazhoh,
Arnagen Pharmed, Rastak Gen, Radin Zist
Fannavar

:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
 رادین،  رستاک ژن، آرناژن فارمد، پروتئین فناور پژوه
زیست فناور

Available Services: Supply of activity
infrastructure (Laboratory), Training and
Mentorship

، تامین زیرساخت فعالیت:خدمات قابل ارائه به اعضا

Available Services:
Acceleration, Startup Studio, Technology
Venturing, Community Building, Mentorship
& Training

، خدمــات شــتابدهی:خدمــات قابــل ارائــه بــه اعضــا
 توســعه جامعــه، توســعه فنــاوری،اســتارتاپ اســتودیو
 مربیگــری و آمــوزش کســب و کار،کارآفرینــی

Address: Pardis Techpark, 2nd Innovation St.

 نوآوری دو- پارک فناوری پردیس:محل استقرار

Address: No
Alborz, Iran

Tel: 76251153

76251153 :تلفن

Tel: 46074876

86773838 :منابر

46074876 :تلفن

Fax: 86773838

Fax: 46074876

46074876 :منابر

Email: info@shezan.ir

info@shezan.ir :ایمیل

Web: http://shezan.ir

http://shezan.ir :وب سایت

125,22nd

Makhsous

Email: info@persisgen.com
Web: www.persisgen.com

Road,

Mentorship  آموزش و،پرسنل
–  جاده مخصوص22  کیلومرت- الربز:محل استقرار
125  پالک-نرسیده به گرمدره

info@persisgen.com :ایمیل
www.persisgen.com :وب سایت
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Accelerator / Incubator Name:
Andisheh Simorgh Yas

4

Field of Interest: Innovation center
Precedent (Year): 2016
Number of Accelerated Startups: 10
Joined Companies:
Available Services: Accelerator services
Address: Tehran- Tehran- park fanavari
pardis

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
اندیشه سیمرغ یاس
، مرکزنوآوری ( خدمات شتابدهی:حوزه فعالیت و عالقه
) تجاری سازی و آموزشی
1395 :سال تاسیس
10 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
 خدمات تجاری سازی:خدمات قابل ارائه به اعضا
 پارک فناوری پردیس- تهران- تهران:محل استقرار

Tel: 76250350

76250350 :تلفن

Fax: 76250351

76250351 :منابر

Email: info@yasidea.ir
Web: www.yasidea.ir

info@yasidea.ir :ایمیل
www.yasidea.ir :وب سایت

Accelerator / Incubator Name:
OMID Cultural and Innovation Center

Field of Interest: Cultural and multi media
business
Precedent (Year): 2016
Number of Accelerated Startups: 28
Joined Companies:
Nirvana – Mother studio

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
مرکز نوآوری فرهنگی امید
 کسب و کارهای فرهنگی و:حوزه فعالیت و عالقه
چندرسانهای
1394 :سال تاسیس
28 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
نیروانا – استودیو مادر

Available Services: seed funding (40 milion
tomans), mentorship, workspace, training ,
advertisement , equiprent , filmmaking

 فضای، مشاوره کسب و کار:خدمات قابل ارائه به اعضا
، تبلیغات و توزیع، مربیگری و ارزیابی،کار و زیرساخت
 آموزش و مشاوره،حامیت و رسمایه اولیه

Address: No. 2, Soroush Alley, Enqelab St. ,
Tehran., Tehran, Tehran, IR

 حدفاصل خیابان، خیابان انقالب، تهران:محل استقرار
 طبقه،2  پالک، بنبست رسوش،ابوریحان و فلسطین
دوم

Tel: 63462000

63462000 :تلفن

Fax: 63462212

63462212 :منابر

Email: info@innomid.ir
Web: www.innomid.ir
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3

info@innomid.ir :ایمیل
info@innomid.ir :وب سایت
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Accelerator / Incubator Name:
Jahesh Innovation

6

Field of Interest: IT & ICT Startups
Precedent (Year): 2016
Number of Accelerated Startups: 18
Joined Companies:

Available Services: Co-Working SpaceNetwork of Investors & Business Mentors
Address: SBU University – Tehran - Iran
Tel: 22417569
Fax:
Email: info@jahesh.co
Web: Jahesh.co
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: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
کسب و کارهای نوآورانه جهش
IT & ICT  استارتاپهای:حوزه فعالیت و عالقه
1395 :سال تاسیس
18 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
۷۲۴ آسان اسپرت – برق
:خدمات قابل ارائه به اعضا
- شبکه رسمایهگذاران- مربی کسب و کار-فضای کاری
رسمایهگذاری نقدی
 تهران ولنجک دانشگاه شهید بهشتی:محل استقرار
22417569 :تلفن
:منابر
info@jahesh.co :ایمیل
Jahesh.co :وب سایت

Accelerator / Incubator Name:
Tivan Entrepreneurship club

5

Field of Interest: Pre-acceleration to startups
Precedent (Year): 2017
Number of Accelerated Startups: 112
Joined Companies:

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
باشگاه کارآفرینی تیوان
 پیششتابدهی استارتاپها:حوزه فعالیت و عالقه
1395 :سال تاسیس
112 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال

Available Services: Co-working Space(
Free Hot drink, Internet Connection,
Appropriate space for rest), Educational
Events, Networking Events

 فضــای کار اشــراکی:خدمــات قابــل ارائــه بــه اعضــا
 فضــای مناســب، اینرتنــت،(نوشــیدنی گــرم رایــگان
 رویدادهــای، رویدادهــای آموزشــی،)بــرای اســراحت
شبکهســا ز ی

Address: Tehran- Tehran- Sharif Energy
Research
Institute

 پژوهشکده علوم و فناوری- تهران- تهران:محل استقرار
انرژی رشیف

Tel: 66085177

66085177 :تلفن

Fax: 66085177

66085177 :منابر

Email: info@tivan.org
Web: Tivan.org

info@tivan.org :ایمیل
Tivan.org :وب سایت
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8

Accelerator / Incubator Name:
Samsung-AUT-Tech

Field of Interest: Health, Environment,
Water, Energy, Education, IT and ICT

، آب، انرژی، محیط زیست، سالمت:حوزه فعالیت و عالقه
IT&ICT آموزش و
1396 :سال تاسیس

Precedent (Year): 2017
Number of Accelerated Startups: 22
Joined Companies: Behmand, Veresk, Cario,
Vitamid, Behzee, Dadsun, Nexo, Nullatech

22 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
،بهامند:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
 نوالتک، نکسو، دادسان، بهزی، ویتامید، کاریو،ورسک

workshop,

:خدمات قابل ارائه به اعضا
 جلسات، کارگاه آموزشی، اینرتنت،فضای کار اشرتاکی
...منتورینگ و

Address: No7, Balavar Alley, Enghelab St,
Tehran, Iran

 مرکز رشد دانشگاه صنعتی- تهران- تهران:محل استقرار
امیرکبیر

Available Services:
Co-working space, Internet,
Mentoring
sessions,…

Accelerator / Incubator Name:
Pishgaman Accelerator

Precedent (Year): 2017
Number of Accelerated Startups: 11
Joined Companies:
Available Services:
Training, networking, financial support,
fundraising, mentorship, coaching, Co
working space, special services
Address: Yazd – Yazd - Yazd university

 استارتاپ های بسرت آی تی مانند:حوزه فعالیت و عالقه
 حوزه مالی،صنایع دستی،گردشگری،شهر هوشمند
1396 :سال تاسیس
11 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
:خدمات قابل ارائه به اعضا
برگزاری،حامیت مالی،شبکه سازی،منتورینگ،آموزش
فضای کار اشرتاکی،رویداد
 دانشگاه یزد-یزد- یزد:محل استقرار
035-38301761 :تلفن
035-38301763:منابر

Fax: 035-38301763

Fax: 66412321

66412321 :منابر

Email: info@shetabdehi.com

Web: Samsung-aut-tech.com

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان

Tel: 035-38301761

66175322 :تلفن
info@samsung-aut-tech.com :ایمیل

7

Field of Interest: IT base startups, smart city,
Tourism, handicraft, Fintech

Tel: 66175322

Email: info@samsung-aut-tech.com
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: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
امیرکبیر-مرکز فناوری سامسونگ

Web: www.shetabdehi.com

info@shetabdehi.com :ایمیل
www.shetabdehi.com :وب سایت

Samsung-aut-tech.com :وب سایت
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نام شتابدهنده  /مرکز رشد:
کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس
حوزه فعالیت و عالقهICT :
سال تاسیس1393 :
تعداد استارتاپهای شتابدهی شده42 :
اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال)42 :
خدمات قابل ارائه به اعضا:
رسمایه گذاری و آموزش و برنامه ریزی
محل استقرار :تهران -کارخانه نوآوری

9

Accelerator / Incubator Name:
Avatech
Field of Interest: ICT
Precedent (Year): 2014
Number of Accelerated Startups:
Joined Companies: 42

Available Services: Investment - Acceleration
- Empowerment
Address: Innoation Factory - Tehran - Iran

تلفن76250240 :

Tel: 76250240

منابر43853498 :

Fax: 43853498

ایمیلinfo@avatech.ir :

Email: info@avatech.ir

وب سایتhttp://avatech.ir :

Web: http://avatech.ir

نام شتابدهنده  /مرکز رشد:
شتابدهنده تریگ آپ
حوزه فعالیت و عالقه :فناوری اطالعات و ارتباطات-
سالمت-سبک زندگی-مدیریت منابع طبیعی
سال تاسیس1394 :
تعداد استارتاپهای شتابدهی شده19 :

اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال):
ابــرآروان ،ویــن ویــن ،تلــه طــب ،تــری دی فســت ،خربیــو،
لینکــپ ،مانیــار ،اینفینیــت  ،8بلدشــو ،دکــر بــادی،
فیکــس شــو ،آکــو
خدمات قابل ارائه به اعضا:
رسمایه اولیه ،مربی گری ،کارگاه آموزشی ،زیرساخت
فنی ،اتصال به شبکه رسمایه گذاران و رشکای کلیدی
محل استقرار :تهران ،خیابان مطهری ،تقاطع سهروری،
پالک  ،94طبقه اول

Field of Interest: IT, ICT, Fintech, Edtech,
lifestyle, Health
Precedent (Year): 2015
Number of Accelerated Startups: 19
Joined Companies: Arvan cloud, 3dfast ,
linkap, Moneyar, TeleTeb, Infinit8, Baladsho,
Fixsho, Ako, Drbody,
Available Services: Seed fund, Mentorsheep,
Workshop, Investor & Partner
Network,Technical infrastructure
Address: No. 94, motahari Avn,Tehran

تلفن42638307 :

Tel: 42638307

منابر88849566 :

Fax: 88849566

ایمیلinfo@trigup.com :
وب سایتtrigup.com :
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Accelerator / Incubator Name:
Trigup

Email: info@trigup.com
Web: trigup.com
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Accelerator / Incubator Name:
Elites technology incobator

12

Field of Interest: All advanced technology
Precedent (Year): 2008
Number of Accelerated Startups: 46
Joined Companies:
fara teif poya- raikagostar plasma- pergas
khodro sharif- sanat electronic barfar- kashane
sabz pardis- karafan pardaz mobtaker manarizpardaz electronic ganjinehAvailable Services:
Consulting services and holding company
training courses
Address: pardis technology park

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
مرکز رشد فناوری نخبگان
 فناوری های پیرشفته:حوزه فعالیت و عالقه
1387 :سال تاسیس
46 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده

:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
پرگاس خــودرو-رایــکا گســر پالســا-فراطیــف پویا
-کاشــانه ســبز پردیــس-صنعــت الکرتونیــک برفر-رشیف
ریز پــرداز الکرتونیــک گنجینه-کارافــن پــرداز مبتکــر مانا
:خدمات قابل ارائه به اعضا
خدمات مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی رشکت
داری
 پارک فناوری پردیس:محل استقرار

Tel: 76250250

76250250 :تلفن

Fax: 76250100

76250100 :منابر

Email: info@techelite.ir
Web: www.techelite.ir

info@techelite.ir :ایمیل
www.techelite.ir :وب سایت

Accelerator / Incubator Name:
Quantum

Field of Interest: »Software and hardware in the
field of health, tourism, e-commerce, ransportation,
insurance, finance, content «
Precedent (Year): 2018
Number of Accelerated Startups: 10

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
شتاب دهنده کوانتوم
 فناوری های نرم آفزاری و سخت:حوزه فعالیت و عالقه
، تجارت الکرتونیک، گردشگری،افزاری در حوزه سالمت
...  محتوا و، فین تک، بیمه، حمل و نقل
1397 :سال تاسیس
10 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده

Joined Companies:
Abritor, soreto, han chan, dor dor, bazano,
hiperomo, fittime

:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
،  هایپرومو،  بازانو،  دور دور،  چن چن،  سورتو، ابریتور
فیت تایم

Available Services:
Management
Consultancy,
Investment,
Common Workspace, Networking Specialists,
Workshops, Business Services

:خدمات قابل ارائه به اعضا
،فضــای کاری مشــرک،رسمایــه گذاری،مشــاوره مدیریتی
،  کارگاه هــای آموزشــی،شــبکه ارتباطــی متخصصــان
خدمــات کســب و کار

Address: 9 th Floor | Innovation Tower |
Central Administration Building of Shiraz
University | Jomhori Eslami Blvd | Shiraz |
Iran
Tel: 071-36460996
Fax:
Email: info@qstartups.co
Web: www.qstartups.co
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 ابتدای بلوار، میدان ارم،  شیراز، فارس:محل استقرار
9  طبقه،  ساختامن مدیریت دانشگاه شیراز،جمهوری
071-36460996:تلفن
:منابر
info@qstartups.co :ایمیل
www.qstartups.co :وب سایت
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Accelerator / Incubator Name:
Farabi Accelerator

14

Field of Interest: Fintech
Precedent (Year): 2016
Number of Accelerated Startups:
Joined Companies:
Zibal, Stellar Asset Management, Hooshmand
Sahm, 100Tahlil, Finto, Finopa, Awans

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
شتابدهنده ستارگان فارابی
 فناوریهای مالی:حوزه فعالیت و عالقه
۱۳۹۵ :سال تاسیس
۱۵ :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
 ویزپی، هوشمند سهم، صدتحلیل، استالر،زیبال

Available Services:
Coworking space, Mentoring network, Investors
network, Fintech APIs & Infrastructure, Legal,
Financial, Pre-Seed Up to 15K USD

:خدمات قابل ارائه به اعضا
 شبکه، رسمایهگذاری نقدی،فضای کاری اشرتاکی
 بانکی، زیرساخت بورسی، شبکه رسمایهگذاران،مربیان
و پرداختی

Address: Farabi Accelerator, Shahid Beheshti
University, Tehran

 دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهران:محل استقرار

Tel: 22419418

22419418 :تلفن

Fax: 22410477

22410477 :منابر

Email: info@farabi.ac
Web: farabi.ac

info@farabi.ac :ایمیل
farabi.ac :وب سایت

Accelerator / Incubator Name:
Ferdowsi Business Accelerator

Field of Interest:
Modern Medias-Game & EntertainmentContent Marketing- Public & Urban Service
Precedent (Year): 2017
Number of Accelerated Startups: 19
Joined Companies:
Touchestan, Unbound, Bahasht, 8118
Available Services: »Providing a
dynamic shared workspace- Teaching
Fundamentals of building a startup
Mentoring
Management, marketing, financial &
legal counseling= Investing 25 Million
Tomans during «»Acceleration cycle»»
Attracting Investors after
«»Acceleration cycle»»»
Address: SeyedRazi Blvd, Mashhad, Iran

: مرکز رشد/ نام شتابدهنده
شتابدهنده کسبوکار فردوسی
:حوزه فعالیت و عالقه
« اطالعرسانی و رسانههای جدید= بازی ورسگرمی
»بازاریابی محتوی= خدمات عمومی و شهری
1396 :سال تاسیس
19 :تعداد استارتاپهای شتابدهی شده
:)اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال
8118 ، باهشت، آنباند،تاچستان

 »تامیــن فضــای کاری:خدمــات قابــل ارائــه بــه اعضــا
 آمــوزش مفاهیــم تخصصــی راهانــدازی کســبوکار-پویــا
=مربیگری اســتارتآپها توســط صاحبان کسـبوکارهای موفق
 مالــی و بازاریابی، حقوقی،ارائــۀ مشــاوره در حوزههای مدیریتی
 میلیــون تومــان اعتبــار جهــت توســعۀ اســتارتآپ25 تامیــن
در دورۀ شــتابدهی= جــذب رسمایهگــذار در انتهــای دورۀ
»شــتابدهی
 بلوار سیدرضی، مشهد، خراسان رضوی:محل استقرار

Tel: 051-36019368

051-36019368:تلفن

Fax: 051-36019368

051-36019368:منابر

Email: info@ferdowsiac.ir
Web: www.ferdowsiaccelerator.ir
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info@ferdowsiac.ir :ایمیل
www.ferdowsiaccelerator.ir :وب سایت
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نام شتابدهنده  /مرکز رشد:
شتابدهنده الکتوژن

15

حوزه فعالیت و عالقه :پروبیوتیک  ،زیست فناوری
میکروبی  ،زیست فناوری غذایی
سال تاسیس1397 :
تعداد استارتاپهای شتابدهی شده3 :
اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال):

Accelerator / Incubator Name:
Lactogene

Field of Interest:
Probiotic , Microbial biotechnology , Food
Biotechnology
Precedent (Year): 2018
Number of Accelerated Startups:
Joined Companies:

خدمات قابل ارائه به اعضا:
خدمــات آزمایشــگاهی  ،منتورینــگ  ،مشــاوره فنــی
و اقتصــادی  ،برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط ،

Available Services:
Services
of
laboratories,
Mentoring,
Technical and economic consulting, Holding
of training courses,

محل استقرار:

Address:
Tehran, Tohid Square, Eastern Nosrat Street,
No. 214

تهران  ،میدان توحید  ،خیابان نرصت رشقی  ،پالک 214
تلفن54751000 :

Tel: 54751000

منابر66929789 :

Fax: 66929789

ایمیلaccelerator.lactogen@gmail.com :
وب سایتwww.lactogene.com :

نام شتابدهنده  /مرکز رشد:
مرکز رشـــــد و نـــــوآوری انســــتیتو تحقیقات
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
حوزه فعالیت و عالقه :صنعت غذا و تغذیه
سال تاسیس1395 :
تعداد استارتاپهای شتابدهی شده20 :

Field of Interest: Food Science and Nutrition
Precedent (Year): 2016
Number of Accelerated Startups: 20

اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال):
رشکــت پادمیــرا مهــر پاســارگاد ،مانــا دانــش پاســارگاد،
زرفروکتــوز ،بســته راز ســامت پایــا... ،

Joined Companies:
Padmira Mehr Pasargad Co., Mana Danesh
Pasargad Co., Zar Fructose Co., Baste Raz
Salamat Paya Co., ..

خدمات قابل ارائه به اعضا:
تامیــن محــل کار ،تامیــن آزمایشــگاه و پایلــوت ،برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی ،مشــاوره علمــی ،مشــاوره حقوقــی،
حامیــت مالــی و ...

Available Services:
«Providing business unit, Holding
workshops, Performing Laboratory services
« Managerial and financial consultant, ...

محــل اســتقرار :تهــران ،بلــوار فرحــزادی ،خیابــان شــهید
حافظــی ،پــاک  ،7انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و صنایــع
غذایــی کشــور ،مرکــز رشــد و نــوآوری

Address:
No. 7, Shahid Hafezi St., Farahzadi Blvd.,
Tehran

Email: accelerator.lactogen@gmail.com

تلفن22064864 :

Tel: 22064864

Web: www.lactogene.com

منابر22064864 :

Fax: 22064864

ایمیلinfo@innofood.ir :
وب سایتwww.innofood.ir :
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Accelerator / Incubator Name:
NNFTRI’s Incubator and Innovation Center

Email: info@innofood.ir
Web: www.innofood.ir
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نام شتابدهنده  /مرکز رشد:
مرکز رشد علوم فناوری زیست پزشکی
حوزه فعالیت و عالقه :تجهیزات پزشکی دارو فناوری
سال تاسیس1386 :
تعداد استارتاپهای شتابدهی شده1 :
اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال):
پردیس طب خزر
خدمات قابل ارائه به اعضا:
حامیات مادی و معنوی
محل استقرار :دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Accelerator / Incubator Name:
17
Center for the Development of Science in Biomedical Technology
Field of Interest:
Medical Technology Medicines Technology
Precedent (Year): 2007
Number of Accelerated Startups:1

سال تاسیس1396 :
تعداد استارتاپهای شتابدهی شده20 :

Joined Companies:

Address:
Ghazvin University of Medical Sciences

خدمات قابل ارائه به اعضا:
کامپیوتــر و تجهیــزات جانبــی -خدمــات کتابخانــه( مرکــزی)-
کمــک جهــت جــذب رسمایــه گــذار و تولیــد انبــوه
محصول-خدمــات آموزشــی و مشــاوره ای-اتــاق جلســات/
كنفرانس-خدمــات اطــاع رسانی-تســهیالت مالــی (منابــع
مالــی حامیــت کننــده) -ارایــه خدمــات ویــژه وتخصصــی
برحســب نیــاز

Web: http://bmti.qums.ac.ir/

محل استقرار :دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی
درمانی ایران

Available Services:
Material and spiritual support

تلفن283364517 :
منابر33364516 :

Fax: 33364516

وب سایت/http://bmti.qums.ac.ir :

حوزه فعالیت و عالقه :فناوری اطالعات سالمت

اسامی چند رشکت عضو (در حال حارض یا قبال):
-1رشکــت بهیــن ایمــن -2شــعاع تدبیــر نوین-3رشکــت
توســعه ســامت نانو-4رشکــت زیســت فرآورد-5رشکــت
نوزیســتا ترمیــم ....

Tel: 283364517

ایمیلBMTI@qums.ac.ir :

نام شتابدهنده  /مرکز رشد:
مر کــز ر شــد و نو آ و ر ی د ا نشــگا ه علــو م
پز شــکی ا یــر ا ن

Email: BMTI@qums.ac.ir

Field of Interest:
Health information technology
Precedent (Year): 2017
Number of Accelerated Startups:

Joined Companies:

Available Services:

Address:

تلفن86706948 :

Tel: 86706948

منابر86704865 :

Fax: 86704865

ایمیلinfo@i2c.iums.ac.ir :
وب سایتi2c.iums.ac.ir :
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18
Accelerator / Incubator Name:
Center for Rivastigmine Development of Iran
University of Medical ciences

Email: info@i2c.iums.ac.ir
Web: i2c.iums.ac.ir
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مشاوران و
منتورها
چگونه باید بیشرتین استفاده را از جلسه منتورشیپ داشته باشم؟
حتــا همــه مــا بــا مربــی و کمــک گرفــن از افــراد بــا تجربــه آشــنا هســتیم امــا یــک نکت ـهای
کــه بســیار مهــم اســت ،نحــوه تعامــل و اســتفاده از زمــان افــراد اســت پــس داشــن یــک منتــور
خــوب بــه تنهایــی منیتوانــد کمــک زیــادی بــه مــا بکنــد! در صورتــی کــه نتوانیــم ســواالت
درســتی را از منتــور بپرســیم یــا آمادگــی الزم بــرای دریافــت منتورشــیپ را نداشــته باشــیم،
نــه مــا بهــره کافــی از منتورشــیپ بردهایــم و نــه منتــور زمــان مفیــدی را ســپری کــرده اســت!
مــا در اینجــا مهمرتیــن قدمهایــی کــه الزم اســت بــرای ایجــاد بهرتیــن تجربــه از منتورشــیپ
داشــته باشــید را بــه شــا نشــان میدهیــم:
 -1کامال آماده باشید!
اولیــن و مهمرتیــن اصــل ایــن اســت کــه بایــد کامــا آمــاده جلســه منتورشــیپ باشــید ،اگــر
ارائــه درســتی نداشــته باشــید ،در مــورد منتــور اطالعــات کافــی بــه دســت نیــاورده باشــید و
ســواالت مناســبی را آمــاده نکــرده باشــید مطمئنــا هــم زمــان خودتــان را تلــف خواهیــد کــرد و
هــم زمــان ارزشــمند منتــور را بــر بــاد خواهیــد داد!
 -2زیروبم منتور را قبل از جلسه ،بیرون بکشید!
بــا اکانــت لینکدیــن منتــور رشوع کنیــد .در حــال حــارض کجــا کار میکنــد؟ قبــا کجــا کار
میکــرده اســت؟ چــه تجاربــی دارد؟ در چــه زمینــهای عمیقتریــن دانــش و تجربــه را دارد؟
فــروش؟ مارکتینــگ؟ محصــول؟ در چــه صنایعــی تجربــه کار داشــته اســت؟ احتــاال شــا را
بــا چــه کســانی میتوانــد آشــنا کنــد کــه بــرای شــا مفیــد باشــد؟ حتــی شــاید منتــور بتوانــد
مشــریها یــا رسمایهگــذاران دیگــری را بــه شــا معرفــی کنــد .بنابرایــن الزم اســت ذره ذره
اطالعاتــی کــه در اینرتنــت از منتــور موجــود اســت را موشــکافی کنیــد و کامــا او را بشناســید.
 -3بیحال نباشید!
پرانــرژی و باانگیــزه باشــید! اگــر شــا انگیــزه کافــی از خودتــان نشــان ندهیــد پــس چــه دلیلــی
دارد کــه منتــور انــرژی زیــادی را رصف شــا کنــد؟ ســطح انــرژی شــا اولیــن عاملــی اســت کــه
باعــث میشــود منتــور نســبت بــه شــا ،ایــده و کســبوکارتان عالقهمنــد شــود و آنچــه در
تــوان دارد را در اختیارتــان بگــذارد.
 -4یک ارائه بینظیر داشته باشید!
همیشــه ،همیشــه و همیشــه بــا یــک ارائــه آسانســوری بــی نقــص رشوع کنیــد .حتــی اگــر منتــور
از کاری کــه شــا میکنیــد آگاه باشــد خیلــی کوتــاه کارتــان را معرفــی کنیــد .خیلــی رسیــع
بگوییــد قصــد حــل کــردن چــه مشــکلی را داریــد و چــرا شــا فــرد مناســبی بــرای این کسـبوکار
هســتید .خیلــی خالصــه پیشزمینــه خــود و موفقیتهایــی کــه تــا االن در کســبوکارتان
داشــتید را ارائــه دهیــد.
 -5جزئیات کسبوکارتان را توضیح دهید!
بعــد از ارائــه آسانســوری خیلــی رسیــع بــه رساغ جزئیــات بخشهایــی برویــد کــه بایــد منتــور
در جریــان آنهــا قــرار بگیــرد .ســعی کنیــد فقــط در مــورد چیزهایــی کــه اهمیــت اساســی دارنــد
اطالعــات کافــی ارائــه کنیــد تــا منتــور دانــش کافــی در مــورد جزئیــات مهــم کســبوکارتان
داشــته باشــد و بهــر بتوانــد بــه شــا کمــک کنــد.
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 -6دموی رسیع فرشته نجات شامست!
اگــر محصــول یــا منونهاولیــهای داریــد بــه جــای توضیــح دادن آن را نشــان دهیــد .یــک دمــوی رسیــع
میتوانــد زمــان بســیار زیــادی را بــرای شــا ذخیــره کنــد چــرا کــه ایــن کار باعــث میشــود از ســوء
تفاهمهــای احتاملــی در توضیــح ایــده کســبوکار جلوگیــری شــود و انــرژی و زمــان بــرای بحثهــای
مهمــر باقــی مبانــد.
 -7سواالت مشخص و دقیق کلید موفقیت جلسه منتورینگ شامست!
 2یــا  3ســوال مشــخص و منحرصبــه فــرد بــرای هــر منتــور داشــته باشــید .اگــر فقــط منتظــر بنشــینید
تــا واکنــش منتــور نســبت بــه ارائهتــان را ببینیــد مطمئنــا جلســه شــا شکســت خــورده خواهــد بــود .بــه
دنبــال چــه چیــزی میگردیــد؟ رسنخهایــی بــرای فــروش؟ مارکتینــگ موثرتــر؟ اســتخدام نیــروی خــوب؟
کانــال توزیــع؟ ارتباطــات موثــر؟ هــر مشــکلی داریــد بــه طــور مشــخص بــرای منتــور رشح دهیــد و بــا
ســواالت دقیــق و ســنجیده از او کمــک بگیریــد.
 -8جزئیات جلسه را با نوت برداری نجات دهید!
آمــاده نــوت بــرداری باشــید! قطعــا هــر منتــور تعــداد زیــادی نکتــه مهــم و ارزشــمند برایتــان خواهــد
داشــت شــا قطعــا منیتوانیــد همــه آنهــا را بــه خاطــر بســپارید .عــاوه بــر ایــن وقتــی کــه منتــور ببینــد
از صحبتهایــش نکتــه بــرداری میکنیــد احســاس ارزشــمندی و انگیــزه بیشــری بــرای کمــک بــه شــا
خواهــد داشــت .حتــی میتوانیــد بــه طــور همزمــان از او اجــازه بگیریــد تــا صحبتهایــش را ضبــط کنیــد و
بعــدا دقیقتــر بــه آنهــا گــوش دهیــد تــا هیــچ نکتــه ارزشــمندی از قلــم نیافتــد!
 -9زمانِ جمعبندی و نتیجهگیری را فراموش نکنید!
مراقــب زمــان باشــید و مطمــن شــوید کــه جمعبنــدی مفیــدی داشــته باشــید .نکتههــای مهــم را بــا
منتــور مجــددا چــک کنیــد و از اقداماتــی کــه بایــد انجــام دهیــد اطمینــان حاصــل کنیــد .همینجــا از فرصــت
اســتفاده کنیــد و از منتــور بخواهیــد کــه در جلس ـههای بعــد نیــز در مــورد بخشهایــی کــه بــرای کمــک
اعــام آمادگــی کــرده اســت ،شــا را همراهــی کنــد.
 -10فرصت ادامه همکاری با منتور را به هیچ وجه از دست ندهید!
بــدون هیــچ اســتثنائی حتــا بعــد از جلســه نام ـهای را بــرای منتــور ارســال کنیــد .محتویــات ایــن نامــه
میتوانــد رصفــا یــک تشــکر ســاده باشــد از وقتــی کــه منتــور بــه شــا اختصــاص داده اســت و یــا
درخواســت زمــان بعــدی جلســه و یــا هــر نکتــه دیگــری کــه نیــاز اســت پیگیــری شــود و یــا در مــورد آنهــا
منتــور بــه شــا قــول همــکاری داده اســت .اگــر عالقهمنــد بــه برگــزاری جلســه بعــدی بــا منتــور هســتید
همیــن ایمیــل فرصــت بســیار مناســبی را در اختیــار شــا قــرار میدهــد.
 -11تا حد ممکن تالش کنید ارتباط بیشرتی در فضای مجازی با منتور داشته باشید!
در شــبکههای اجتامعــی نظیــر لینکدیــن ،توئیــر ،اینســتاگرام و  ...منتــور را دنبــال کنیــد تــا ارتباطتــان
قــوت بیشــری داشــته باشــد و همــواره در جریــان باشــید .ایجــاد ارتبــاط در شــبکههای اجتامعــی بــه
شــا کمــک میکنــد شــبکه وســیعتری در حــال و آینــده داشــته باشــید .و در نهایــت ســعی کنیــد بــا
منتورهایــی کــه بــه نظرتــان بــرای شــا مفیدتــر هســتند تــا حــد ممکــن ارتبــاط بیشــری برقــرار کنیــد.
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مشاوران :علی بدیعی

1

مشاوران :مانوئل اوهانجانیاس

تخصص :مدیر فینووا

تخصص :موسس ایسمینار

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلBadiei@finnova.ir :

ایمیلmanuel_ohan@yahoo.com :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/ali-badiei-95056510/:

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/manuel-ohanjanians-88379239/ :

معرفی مخترص:
»علــی بدیعــی ،تحصیــل کــرده رشــته  MBAدر دانشــگاه امیرکبیــر اســت و تخصــص او در زمینــه هــای فنــاوری هــای
مالــی ،نــوآوری بــاز و رسمایــه گــذاری در کســب و کارهــای نوآورانــه وتکنولــوژی اســت و در حــال حــارض مســئولیت
مدیریــت فینــووا را بــر عهــده دارد».

معرفــی مختــر :فــردی هســتم کــه مایــل و قــادر اســت یــک ایــده یــا اخــراع جدیــد را بــه یــک نــوآوری موفــق تبدیــل
کنــد .ایجــاد محصــوالت جدیــد و خلــق راه هــای جدیــد بــرای رشــد کار ســازگار ،افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی و
پویایــی بیشــر ،شــغل مــن اســت.
مشاوران :هادی فرنود

مشاوران :امیر حسین ثقه اسالمی

2

5

تخصص :موسس کاموا

تخصص :هک رشد

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلhadi.farnoud@gmail.com :

ایمیلamh.eslami@gmail.com :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/hadifarnoud/ :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/amirhosseinseghatoleslami/ :

معرفــی مختــر :تاســیس کننــده رشکــت و دارای ســابقه کار در صنعــت اینرتنــت .مهــارت در تجــارت الکرتونیــک،
پیــاده ســازی سیســتم هــای کســب و کار ،کارآفرینی،طراحــی رابــط کاربــر و برنامــه هــای موبایــل ،کارآفریــن قــوی
بــا کارشناســی ارشــد متمرکــز در سیســتم هــای اطالعاتــی ،علــوم کامپیوتــر ،دارای مــدرک کســب و کار از دانشــگاه
.Surrey

معرفــی مختــر« :مــن یــک مشــاور در حــوزه رشــد ()growthرشکتهــا هســتم و تجربیــات مــن بــه رشح
زیــر اســت - :مهــارت هــای ارتباطــی عالــی  -توانایــی عالــی بــرای کار تیمــی .تشــنه یادگیــری و بســیار
عالقــه منــد بــه فنــاوری هــای جدیــد  -رهــری قــوی ،انگیــزه بــاال ،مســئولیت پذیــر و بلنــد پــرواز
 یادگیرنــده رسیــع و بســیار عالقــه منــد بــه یادگیــری فنــاوری هــای جدیــد  -رهــری قــوی ،خــود انگیــزه ،بســیاراختصــاص داده شــده و بلنــد پروازانــه»
مشاوران :پویا کندری

3

تخصص :مدیر فارابی

مشاوران :اسد صفری

6

تخصص :مدیریت چابک
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلasad.safari@gmail.com :

شهر محل سکونت :تهران

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/asadsafari/ :

ایمیلpouya.kondori@gmail.com :

معرفــی مختــر :مــن بــه عنــوان یــک تســهیلگر در توســعه رسیــع و چابــک تیمهــا  ،scrum masterمدیــر پــروژه،
رهــر تیــم و توســعه دهنــده نــرم افــزار در پــروژه هــای نــرم افــزاری کار کــرده ام .امــروز مــن بــه عنــوان مربــی و
تســهیلگر چابــک کار مــی کنــم.در طــول کار مــن دانــش گســرده و عمیــق در تحــول و تدریجــی  ،Agile / Leanآمــوزش
مهــارت هــای ذهنــی ( )... ،Scrumبــه دســت آوردم.مــن واقعــا دوســت دارم بــه مــردم کمــک کنــم .مــن همیشــه در
خــط مقــدم آمــوزش در ایــران خواهــم بــود.

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/pouyakondori/ :
معرفــی مختــر :شــتابدهنده فارابــی اولیــن شــتابدهنده در حــوزه  fintechدر ایــران مــی باشــد و مــن ایــن شــانس
را داشــته ام کــه در هســته اصلــی ایــن تیــم حضــور داشــته باشــم
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مشاوران :شروین مشایخ

7

مشاوران :امیر حسینی صادقی

تخصص :رابط کاربری

تخصص :کسب و کار

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلshervin.mashayekh@gmail.com :

ایمیلent.sadeghi@gmail.com :

لینکدین/https://www.linkedin.com/in/shervinmashayekh :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/amir-sadeghi-06657250/ :

معرفــی مختــر « :یــک طــراح  UI/UXو اسرتاتژیســت دیجیتــال حرفـهای تجربــه کاری ایشــان در رشکتهــای کوچــک و
بــزرگ طراحــی وب ســایت و رشکتهــای تبلیغاتــی اســت .مترکــز رشویــن در ,UI,UXتبلیغــات آنالیــن و مشــاوره اســت»

معرفــی مختــر :امیرحســین صادقــی هســتم فعــال حــوزه کارآفرینــی ،در حــال حــارض در مرکــز رشــد دانشــگاه عالمــه
مشــغول بــه کار هســتم و در زمینــه کســب و کار بــه شــا دوســتان کمــک خواهــم کــرد

مشاوران :سینا یزدانیان

8

تخصص :موسس تیم کمپ

مشاوران :امیر نوالدینی
تخصص :کسب و کار

ایمیلamir@noureddini.com :

ایمیلsina.yazdanian@gmail.com:

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/anoureddini/ :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/sinayazdanian/:
معرفــی مختــر» :ســینا یزدانیــان هســتم موســس تیــم کمــپ رسویــس آنالیــن مدیریــت پــروژه و کار تیمــی اســت
کــه بــه تیــم هــا امــکان مــی دهــد تــا بــدون نیــاز بــه تغییــر در ابزارهــای مدیریتــی و ارتباطــی فعلــی ،بــا هــم در
ارتبــاط بــوده و بــر روی پــروژه هــای مشــرک فعالیــت کننــد»

معرفی مخترص :امیر به مردم اهمیت می دهد و با مردم کار می کند .او مردم را برای یک هدف جمع می کند و آنها
را برای یک هدف نگه می دارد .او هر دو گره و لبه( )nodes & edgesرا به منودار جامعه خود اضافه می کند.

مشاوران :مهدی عبادی
مشاوران :نیما شفیع زاده

11

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

9

تخصص :بازاریابی محتوایی
شهر محل سکونت :تهران

ایمیلmehdi.ebadi@gmail.com :

ایمیلnima.shafiezadeh@gmail.com :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/mehdi-ebadi-4320279/:

معرفــی مختــر« :اولیــن تجربههــای مــن از دنیــای دیجیتــال مارکتینــگ ،بــا حضــورم در «فرندفیــد» و بعــد «گــودر»
شــکل گرفــت و نهایتــا در «توییــر» بــه شــکل حرفــهای و جدیتــری ادامــه پیــدا کرد.هــم اکنــون در پیپینــگ
مشــغول هســتم و میتونــم در زمینــه محتــوا و بازاریابــی دیجیتــال بــه شــا کمــک کنــم».

12

تخصص :کسب و کار
شهر محل سکونت :تهران

لینکدین/https://www.linkedin.com/in/nimashafiezadeh :
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معرفــی مختــر« :یــک مدیــر پــروژه خــاق و نتیجــه محــور بــا  16ســال ســابقه موفقیــت حرفــه ای در توســعه و اجــرای
اســراتژی هــای عملیاتــی بــرای ترویــج رشــد ســازمانی و بهینــه ســازی اســتفاده از فــن آوری هــای در حــال ظهــور.
یــک  problem-solverبــا اشــتیاق بــه فنــاوری ،مهــارت در تجســم  ،big pictureمفهوم ســازی( ،)conceptualizingتوســعه
و اجــرای راه حــل هــا ،و همــکاری نزدیــک بــا رهــران کســب و کار و مدیــران ســطح  .Cمهــارت در توســعه و انگیــزش
تیــم هــای بســیار متمرکــز مــی باشــد کــه بــا موفقیــت از اهــداف رشکــت فراتــر رفتــه «
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مشاوران :هنگامه عسگری

13

تخصص :حقوقی

تخصص :مدیریت محصول

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلhengameh.asgari@gmail.com :

ایمیلafshar@finnova.ir :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/hengameh-asgary-84217994/ :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/ariyanafshar/ :

معرفــی مختــر« :مســائل حقوقــی و گیــر و دارهــای قانونــی گریبــان گیــر همــه کســب و کارهــای کوچــک و بزرگ اســت.
اگــر االن ذره ای احســاس میکنیــد کــه بایــد دربــاره ایــن مســائل ،نحــوه برخــورد و در نهایــت حــل آن هــا بیشــر
بدانیــد ،مــن در کنــار شــا خواهــم بــود»

معرفــی مختــر :فعالیــت اصلــی مــن در طراحــی محصــول و مدیریــت پــروژه بــرای پلتفرمهــای خریــد الکرتونیکــی و
همچنیــن مشــاوره رشکتهــا و تیمهــای فعــال در حــوزه کســب وکار اینرتنتــی و همچنیــن توســعه محصــول و بازاریابــی
آنالیــن مــی باشــم

مشاوران :محمد شکاری

14

تخصص :موسس ایفوگرام

شهر محل سکونت :کرمانشاه

ایمیلshekari@infogram.ir:

ایمیلmiladtirandaz@gmail.com :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/mshekari/ :
معرفی مخترص« :من یک مهندس الکرتونیک عالی هستم.
عالقه مند در کارآفرینی و فعالیت خالقانه هستم.کار تیمی ،مدیریت پروژه ورهربی تیمی از جمله مهارت های من
می باشد»
مشاوران :کاوه گودرزی

مشاوران :میالد تیرنداز

17

تخصص :تبلیغات و بازاریابی

شهر محل سکونت :تهران

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/miladtirandaz/ :
معرفی مخترص» :فعالیت اصلی من در حوزه تبلیغات و بازاریابی هست و در حال حارض هم در همین حوزه فعالیت
میکنم .یکی از عالئق من کمک به کسب و کارهای در شکلگیری هست.
در صورتیکه در این حوزه سوالی دارید امیدوارم تا بتونم به شام کمک کنم»

15

تخصص :کسب و کار

مشاوران :محمد طالبی

شهر محل سکونت:

تخصص :بازاریابی

ایمیلkaveh.goudarz@gmail.com :

شهر محل سکونت :تهران

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/kavehgoudarzi/ :

ایمیلtalebi59@chmail.ir :

معرفــی مختــر :جهــش در ادبیــات مــا بــه معنــی یــک پــرش بــزرگ مــی باشــد .رشکتــی هســتیم کــه هدفــان
توامننــد کــردن دانشــجویان ایرانــی بــه عنــوان بازیگــر اصلــی در زیســت بــوم کشــورمان مــی باشــد .بــا اســتفاده
از آکادمــی جهــش بــا برگــزاری رویدادهــای آموزشــی و تاثیرگــذار مــا قــادر هســتیم جامعــه اســتارتاپی را در کشــور
وعلــی الخصــوص در دانشــگاهها توامننــد کنیــم.
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مشاوران :آرین افشار

16

18

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/mohammad-talebi-ba9a4149/ :
معرفــی مختــر :مســئول فــروش الوپیــک فعــال در حــوزه درخواســت آنالیــن پیــک هســتم ،امیــدوارم بتونــم در
حــوزه فــروش و بازاریابــی بــه شــا کمــک کنــم تــا مســیر درســتی رو بــرای توســعه کســب و کار خودتــون پــدا کنیــد

137

مشاوران :آرمان صفایی

19

تخصص :کسب و کار

تخصص :موسس پیپینگ

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلarmansafayi.com@gmail.com :

ایمیلmhdibarideh@gmail.com :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/armansafayi/:

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/mohammad-mahdi-barideh-7ba35945/ :

معرفــی مختــر :فعــال حــوزه کارآفرینــی و مشــاور حــوزه مدلســازی کســب و کار ،نویســنده اول کتــاب بومــی
مدلهــای اســتارتاپی

معرفی مخترص :هم بنیانگذار استارتاپ پیپینگ و فعال در حوزه کارآفرینی و بازاریابی دیجیتال

مشاوران :احسان شهیدی

20

تخصص :برندینگ

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/mohammadreza-ghobadi-4a2889101/ :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/ehsan-shahidi-4b97b9103/:
معرفــی مختــر :کارشــناس ارشــد مدیریــت کســب و کار ،مدیــر عامــل رشکــت ادریــس مشــاور در حــوزه کســب و کار،
تبلیغــات و برندینــگ و عضــو شــورای راهــردی جشــنواره تبلیغــات ایــران

تخصص :رسمایه گذاری
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلRouzbehshahrokhi87@gmail.com :
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/rouzbeh-shahrokhi-98b7657a/ :
معرفی مخترص :عضو هیئت مدیره رشکت رسمایه گذاری فنآفرینی سالمت و فعال حوزه کارآفرینی

تخصص :مدیر نوین تک

ایمیلghobadi.mreza@gmail.com :

ایمیلmousavi.aysa.m@gmail.com :

مشاوران :روزبه شاهرخی

مشاوران :محمدرضا قبادی

23

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران
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مشاوران :محمدمهدی باریده

22

21

معرفــی مختــر :او بــاور دارد کــه مــی توانــد در مســئولیت پذیــری افــراد تغییــر و بهبــود ایجــاد منایــد و او در ارائــه
ایــده هــای گوناگــون ،و ارائــه راه حلهــای  uniqueبــرای چالشــهای رشکتهــای کوچــک و صنعتــی مشــهور اســت.

مشاوران :بابک کبیری
تخصص :مدیرعامل ریحون

24

شهر محل سکونت :تهران
ایمیلbabak@reyhoon.com :
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/babakkabiri/ :
معرفــی مختــر :عملیــات و برنامــه ریــزی اســراتژیک ،مدیــر پــروژه حرفــه ای ،تغییــر ســاختار ســازمانی ،مدیریــت
خدمــات حمــل و نقــل
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مشاوران :عباد غفوری

25

تخصص :کسب و کار

تخصص :موسس اخبار رسمی

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلebad2010@gmail.com :

ایمیلkasiri@akhbarrasmi.com :

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/ebadgh/:

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/majidkasiri/ :

ی آف و مشــاور اتــاق بازرگانــی ایــران و
معرفــی مختــر :مدیــر عامــل رشکــت ســایتک ،موســس اســتارتاپ وان د 
ســوئیس

معرفــی مختــر :ســابقه خربنــگاری ،عاشــق بازاریابــی ،روابــط عمومــی و کارآفرینــی مــی باشــم .خــودم را وقــف مــوارد
ذکــر شــده مــی کنــم .موســس و مدیــر عامــل رســانه اخبــار رســمی هســتم.

مشاوران :مجتبی احمدی نژاد

26

مشاوران :کاوه یزدی فر

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلmojanejad@gmail.com :

ایمیلahangar@gmail.com :
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/yazdifard/ :

لینکدین:
معرفــی مختــر :موســس رشکــت تبلیغاتــی وانیشــا ،مدیــر شــتابدهنده بردیــا و فعــال حــوزه کارآفرینــی و مشــاور در
حــوزه توســعه کســب و کار

مشاوران :رضا قربانی

29

تخصص :کسب و کار

تخصص :کسب و کار

27

تخصص :موسس راه پرداخت
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلmediamanager.ir@gmail.com :
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/reza-ghorbani-4a54083a/ :
معرفــی مختــر :خربنــگار حــوزه فنــاوری ،موســس شــبکه راه پرداخــت (. )way to payعالقــه منــد در حــوزه fintechو
پرداختهــای بانکــی در ایــران .نویســنده کتابهــای حــوزه . fintech
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مشاوران :مجید کثیری

28

معرفــی مختــر :طراحــی برنامــه هــای حــوزه نــوآوری  ،مشــاوره ( )mentorshipدر حــوزه مدیریــت شــهری ،ســامت و
علــوم مــی باشــد.

مشاوران :صالح امینی

30

تخصص :طراحی خدمات
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلsalehamini@gmail.com :
لینکدین/https://www.linkedin.com/in/salehamini :
معرفــی مختــر :طــراح خدمــات  freelanceهســتم ،بــاور بــه ایــن دارم کــه توســعه خدمــات طراحــی تاثیــر بســزا ومثبت
اجتامعــی اقتصــادی در ایــران دارد.امیــدوارم فرصــت تحصیــل ،کار و طراحــی کــه در خــارج از کشــور داشــته باشــم
و متودولــوژی نگــرش خدمــات طراحــی مــن را گســردش یابــد و همچنیــن در توســعه نقــش بســزایی داشــته باشــم.
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مشاوران :آرش میالنی

31

تخصص :مصاحبه با مشرتی

تخصص :موسس دنیت

شهر محل سکونت :تهران

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلme@arashmilani.com :

ایمیلmr.mohi@gmail.com :

لینکدین:

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/sanisel/ :

معرفــی مختــر :آرش هســتم ،آرش میالنــی ،هـــکر و نینجــای خوشحالســازی مشــری ،مرتجــم کتــاب تســت مامــان و
عاشــق کــوه و دشــت و هرگونــه ادونچــر و عضــوی از تیــم هیجــان انگیــز نارمنــد.

معرفــی مختــر :محــی سنیســل هســتم موســس اســتارتاپ دنیــت و مدیــر برنامههــای شــتابدهنده نویــن تــک
فعــال حــوزه کارآفرینــی

مشاوران :حسن مختاریان

32

تخصص :مدیر فنی ارتباط فردا

شهر محل سکونت :تهران

ایمیلmokhtarian@efarda.ir :

ایمیل:

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/hassan-mokhtarian-48685ba2/ :
معرفی مخترص :حسن مختاریان مدیر بانکداری مجازی رشکت تجارت الکرتونیک ارتباط فردا ،توسعه دهنده فنی در
حوزه فیتک

مشاوران :سپهر افتخاری

مشاوران :احسان فقیه

35

تخصص :کسب و کار

شهر محل سکونت :تهران

33

تخصص :حقوقی
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلsepehr.eftekhari.91@gmail.com:
لینکدین:
معرفــی مختــر :ســپهر افتخــاری فعــال در زمینــه مســائل حقوقــی کســب و کارهــای نوپــا و عالقهمنــد بــه کمــک در
زمینــه تخصصــم بــه کســب و کارهــا
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مشاوران :محی الدین سنیسل

34

لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/ehsanfaghih/ :
معرفــی مختــر :احســان فقیــه هســتم فعــال حــوزه کارآفرینــی از  ۷ســالگی بــا کامپیوتــر آشــنا شــدم و در
اســتارتاپهای مختلفــی بــودن و در حــال حــارض بــه عنــوان هــم موســس پویتــک

مشاوران :مصطفی ثابتی

36

تخصص :مدیر مرکز فینتک انصار
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلsabeti@ansarbank.com :
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/mostafasabeti/:
معرفی مخترص :تجربه  15سال سابقه در سیستم بانکی کشور دارم و تحلیلگر کسب وکار و مشاور ITIL
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مشاوران :فاطمه صدیقیان

37

تخصص :متخصص طراحی رسویس در صنعت مالی
شهر محل سکونت :تهران
ایمیلsedighiyan@gmail.com:
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/fateme-sedighiyan-33b04857/ :
معرفی مخترص :فعالیت اصلی من در حوزه طراحی خدمات در حوزه فینتک و کسب و کارهای مالی است
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شــتابدهنده ها
فرشــته رسمایــه گذار(رسمایــه گــذار نیــک اندیــش) ،کارآفرینــان و مدیــران اجرایــی بــا تــوان
مناســب رسمایهگــذاری هســتند کــه بطــور معمــول روی کســب و کارهــای کارآفرینــان در مراحــل
اولیــه رسمای ـه گــذاری میکننــد.
فرشــته رسمایــه گذار(رسمایــه گــذار نیــک اندیــش) عــاوه بــر متایــل بــرای رسمایهگــذاری
در کســب و کارهــای نوپــا و تــازه تاســیس ،بــا ارائــه مشــاوره و کمــک بــه کارآفرینــان در مقــام
راهنــا نیــز ایفــای نقــش میکننــد.
فرشــته رسمایــه گذار(رسمایــه گــذار نیــک اندیــش) نســبت بــه ســایر گزینههــای تامیــن
ت هــای رسمایــه گــذاری مخاطرهپذیــر) رسمایــه گذاریهــای کمــر
رسمایــه (بانکهــا و رشکــ 
امــا بــا ریســک باالتــر را تقبــل میکننــد و در مراحــل زودتــری از کســب و کار رسمایهگــذاری
را میپذیرنــد.
عضو رسمایهگذار نیکاندیش یک شخصیت حقیقی با حداقل رشایط ذیل است:
 -۱داشنت تجربه و دانش کافی در خصوص راهاندازی و مدیریت رشکت ها
 -۲آشــنایی بــا مفاهیــم رسمایهگــذاری و کارآفرینــی و داشــن روحیــه الزم بــرای بــه
اشــراکگذاری اطالعــات و تواناییهــای بازرگانــی ،تجــاری ،علمــی ،فنــی ،مدیریتــی ،اجرایــی و
ارائــه مشــاوره و راهنامیــی داوطلبانــه و رایــگان بــه کارآفرینــان و رسمایهگــذاران
 -۳در اختیــار داشــن رسمایــه مناســب بــرای انجــام رسمایهگــذاری در طرحهــای کارآفرینــی
کــه بطــور معمــول ریســک باالیــی دارنــد ،بگونـه ای کــه رشایــط و روال عــادی کار و زندگــی آنــان
دســتخوش تغییــر و نابســامانی ناشــی از ریســک رسمای ـه گــذاری نخواهــد شــد.
 -۴این افراد معموال در رده سنی باالی  ۴۰سال قرار دارند.

نام و نام خانوادگی :شهرام شکوری

1

زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری:

Field of Interest:
Information Technology- Technology
Management

فناوری اطالعات -مدیریت تکنولوژی
سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال)3 :

Precedent (Year):3

محل استقرار :تهران

Address: Tehran

LinkedIn:https:
آدرس لینکدین:
https://www.linkedin.com/in/shahram-shakuri-90823878/ https://www.linkedin.com/in/shahram-shakuri-90823878/

نام و نام خانوادگی :محمدناصر ذهبیون

2

زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری:
فناوری اطالعات -مدیریت اتوماسیون صنعتی -نفت و
گاز -معدن

First and Last Name:
Mohammad Naser Zahabioun
Field of Interest:
Information Technology- Management of
Industrial Automation-Oil & Gas-Mine

سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال)3 :

Precedent (Year):3

محل استقرار :تهران

Address: Tehran

آدرس لینکدین:
https://www.linkedin.com/in/mohammadnaser-zahabioun-70ab185/

نام و نام خانوادگی :فیروزه کرمانشاه

3

زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری:
کارآفرینی اجتامعی -بنگاه های اجتامعی -اثر اجتامعی
سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال)3 :
محل استقرار :تهران
آدرس لینکدین:
https://www.linkedin.com/in/kermanshah/
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First and Last Name: Shahram Shakouri

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/mohammadnaser-zahabioun-70ab185/

First and Last Name: Firouzeh Kermanshah
Field of Interest:
 Social Entrepreneurship - Social EnterprisesSocial Impact
Precedent (Year):3
Address: Tehran
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/kermanshah/
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First and Last Name:

Field of Interest:

7

 مجید زورمند:نام و نام خانوادگی

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
- سیســتم هــای نــرم افــزاری-سیســتمهای ســخت افــزاری
 سیســتمهای-سیســتمهای هــوش مصنوعــی و رباتیــک
 ورزش- سیســتمهای موبایــل و ماهــواره-الکرتونیکــی
دارت و بســکتبال
1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):1

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

LinkedIn:https:
:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/majid-zoormand-26094171/ https://www.linkedin.com/in/majid-zoormand-26094171/

First and Last Name: Shahin Sharghi

8

 محمد وکیلی:نام و نام خانوادگی
:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 برندینگ-بازاریابی

Field of Interest:
Marketing - Branding

1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):1

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/hossein-mafakherian-33b3662b/ https://www.linkedin.com/in/hossein-mafakherian-33b3662b/
LinkedIn:

Field of Interest:
Information Technology
Precedent (Year):3
Address: Tehran
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/hossein-mafakherian-33b3662b/
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9

 حسین مفاخریان:نام و نام خانوادگی
:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
فناوری اطالعات
3 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 تهران:محل استقرار

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/hossein-mafakherian-33b3662b/

1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):1

:محل استقرار

Address:
LinkedIn:https:
https://ir.linkedin.com/in/shahinsharghi

https://ir.linkedin.com/in/shahinsharghi

5

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

:آدرس لینکدین
https://ir.linkedin.com/in/iman-aghilian-a934167

LinkedIn:

https://ir.linkedin.com/in/iman-aghilian-a934167

6

Field of Interest:
Industry and Production - Nanotechnology Tourism and Hotel Services - Internet Services
and Sales - Urban and Public Services - Designing
- Engineering Consulting and Services - Energy,
Water and Environment

Address: Tehran

 ایمان عقیلیان:نام و نام خانوادگی

1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):1

Precedent (Year):1

:آدرس لینکدین

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 توسعه- هک رشد- بازاریابی- محتوای دیجیتال-موبایل
 بالک چین- هوش مصنوعی-محصول

Field of Interest:
Mobile - Digital Content - Marketing - Hacking
Growth - Product Development - Artificial
Intelligence - Block of Chain

First and Last Name: Mostafa Shoja
First and Last Name: Hossein Mafakherian

 شاهین شرقی:نام و نام خانوادگی
:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
کسب و کارهای- کارآفرینی- صادرات و واردات-بازرگانی
نوپا

Field of Interest:
Commerce - Export & Import - Entrepreneurship
-Startups

First and Last Name:Iman Aghilian

First and Last Name: Mohammad Vakili

4

 مصطفی شجاع:نام و نام خانوادگی

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 گردشــگری و هتــل- نانــو تکنولــوژی-صنعــت و تولیــد
 خدمــات- خدمــات و فــروش مبتنــی بــر اینرتنــت-داری
- مشــاوره و خدمــات مهندســی- طراحــی-شــهری و عمومــی
 آب و محیــط زیســت،انــرژی
1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 تهران:محل استقرار

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mostafa-shoja-8407a743/ https://www.linkedin.com/in/mostafa-shoja-8407a743/
LinkedIn:
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First and Last Name:
Mohammad Ramin Komeilian

13

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 ورزش- تکنولوژی-کارآفرینی

Field of Interest:
Entrepreneurship-Technology-Sports

4 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):4

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran
LinkedIn:https:
https://www.linkedin.com/in/mehdi-hasanzadeh-95a1ba40

First and Last Name: Mehdi Hasanzadeh
Field of Interest:
IT- Transport and Traffic - High Tech ProductsHardWare related to Transport andTraffic

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mehdi-hasanzadeh-95a1ba40/

14

1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 تهران:محل استقرار

Address: Tehran

https://www.linkedin.com/in/mehdi-hasanzadeh-95a1ba40/

First and Last Name: Reza Zafarian
Field of Interest:
Health - Tourism - Student Education and
Career Leadership - Medical Engineering Education- Content Production - Drug and
Treatment
Precedent (Year):1
Address: Tehran
LinkedIn:
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:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mehdi-hasanzadeh-95a1ba40/

15

First and Last Name: Maryam Najafi

10

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری

Field of Interest:
Information Technology - Quality Management
Systems - Marketing

 بازاریابی- سیستمهای مدیریت کیفیت-فناوری اطالعات
3 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):3

 تهران:محل استقرار

Address: tehran
LinkedIn:https:
https://www.linkedin.com/in/maryam-najafi-9741867a/

 مریم نجفی:نام و نام خانوادگی

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/maryam-najafi-9741867a/

 مهدی حسن زاده:نام و نام خانوادگی

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
High Tech-  محصــوالت- حمــل و نقــل و ترافیــک-IT
 مرتبــط بــا حــوزه حمــل و نقــل ترافیــکHardWare

Precedent (Year):1

LinkedIn:

 محمد رامین کمیلیان:نام و نام خانوادگی

First and Last Name: Akbar Ranjbari

11

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 تکنولوژی های نوین-فناوری اطالعات

Field of Interest:
Information Technology - New Technologies

2 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):2

 تهران:محل استقرار

Address: Tehran
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/akbar-ranjbari-24813397/

 اکبر رنجبری:نام و نام خانوادگی

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/akbar-ranjbari-24813397/

 رضا زعفریان:نام و نام خانوادگی

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 آموزش و هدایت شغلی- گردشگری-بهداشت و سالمت
- آموزش و تولید محتوا- مهندسی پزشکی-دانش آموزان
دارو و درمان
1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 تهران:محل استقرار
:آدرس لینکدین

First and Last Name: Ali Fottowat Ahmadi
Field of Interest: IIT- ICT
Precedent (Year):1
Address: Tehran
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/komeilian/

12

 علی فتوت احمدی:نام و نام خانوادگی
IT- ICT:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 تهران:محل استقرار

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/komeilian/
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First and Last Name:
Mohammad Reza Kermanshah
Field of Interest:
Electricity - Energy - Mechanics and Tourism
Precedent (Year):4
Address: Tehran
LinkedIn:https:
https://www.linkedin.com/in/mohammad-reza-kermanshah-8b3502b6/

19

 محمدرضا کرمانشاه:نام و نام خانوادگی
:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 مکانیک و گردشگری- انرژی-برق
4 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 تهران:محل استقرار

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mohammad-reza-kermanshah-8b3502b6/

First and Last Name: Morteza Danesh

16

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
- مدیریت تکنولوژی-مشاوره و مربیگری استارتاپها
تدریس

Field of Interest:
Start-up consulting and coaching - Technology
Management - Mentoring

3 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):3

 تهران:محل استقرار

Address: tehran
LinkedIn:https:
https://www.linkedin.com/in/morteza-danesh-21b284103/

First and Last Name: Hadi jalali

:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/morteza-danesh-21b284103/

17

2 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال

Precedent (Year):2

 اصفهان:محل استقرار

Address: Esfehan

:آدرس لینکدین

LinkedIn:

18

Field of Interest:
Industry & Production - Nanotechnology Medical Engineering - Tourism & Hotel - Physical
Security & Information Security - Content
Education & Production - Services
Precedent (Year):1
Address: Esfehan
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/ahmad-vard-8758714a/
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 هادی جاللی:نام و نام خانوادگی
:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
 طراحی مشاوره- گردشگری و هتل داری-صنعت و تولید
و خدمات مهندسی

Field of Interest:
Industry and Production - Tourism & Hotel
Services - Engineering Consultancy & Engineering
Services

First and Last Name: Ahmad Vard

 مرتضی دانش:نام و نام خانوادگی

 احمد ورد:نام و نام خانوادگی

:زمینههای موردعالقه برای رسمایهگذاری
- مهندســی پزشــکی- نانــو تکنولــوژی-صنعــت و تولیــد
-امنیــت فیزیکــی و اطالعاتــی-گردشــگری و هتــل داری
 خدمــات-آمــوزش و تولیــد محتــوا
1 :)سابقه فعالیت به عنوان فرشته کسبوکار (سال
 اصفهان:محل استقرار
:آدرس لینکدین
https://www.linkedin.com/in/ahmad-vard-8758714a/
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صندوق های
رسمایه گذاری
رسمایهگــذاری خطرپذیــر یکــی از انــواع شــیوههای تامیــن مالــی رشکتهــای نوپــای نــوآور در
جهــان محســوب میشــود .رسمایهگــذار در ایــن شــیوه وارد مشــارکت بــا رشکتهــای مذکــور
میشــود و همچنیــن در ابعــاد مختلفــی ماننــد تصمیمگیریهــای بازاریابــی و مدیریتــی نیــز
مشــارکت میکنــد و بســیاری از چالشهــای ورود بــه بــازار ،تجاریســازی و بازاریابــی را بــرای
رشکتهــای نوپــای نــوآور برطــرف میکننــد .ایــن رشکتهــا مکمــل بســیاری از روشهــای حامیــت
از نــوآوری ماننــد پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز رشــد و شــتابدهندهها هســتند .در حــال
حــارض در کشــورهای پیرشفتــه و در حــال توســعه توجــه بســیاری بــه شــیوه رسمایهگــذاری
خطرپذیــر میشــود.
نقش رسمایهگذاران جسورانه در نوآوری
تحقیقــات انجــام شــده نشــان داده اســت کــه متوســط بودجـهای کــه در رشکتهــای ســنتی
بــرای پیرشفــت علــم و نــوآوری رصف میشــود بســیار پاییــن تــر از رشکتهــای
رسمایهگــذاری خطرپذیــر اســت .رسمایهگــذاران خطرپذیــر معمــوال در
حوزههــای تجــارت الکرتونیــک ،فنــاوری اطالعــات و زیســت فنــاوری
رسمایهگــذاری میکننــد .حوزههــای ذکــر شــده بــه طــور جــدی
نیازمنــد دانــش بـهروز و فنــاوری در ســطح جهانــی هســتند و ایــن
نکتــه از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت کــه بــدون دانــش و
فنــاوری امــکان نــوآوری در رشکتهــای نوپــا وجــود نــدارد.
زمانــی کــه رشکتهــای نوپــا مــورد حامیــت رسمایهگــذاران
خطرپذیــر قــرار میگیرنــد ،در جامعــه معرفــی میشــوند یــا
توســط رشکــت دیگــری خریــداری میشــوند ایــن رونــد باعــث
پیرشفــت اکوسیســتم کارآفرینــی و مشــوق نوآورانــه بــودن
رشکتهــا میشــود .رسمایهگــذاران خطرپذیــر معمــوال دارای
کارشناســان مجــرب در زمینههــای مدیریــت کســب و کار و
کارآفرینــی هســتند کــه تجربــه و تخصــص خــود را در اختیــار
رشکتهــای نوپــا قــرار میدهنــد و آنهــا را بــه ســمت ارتقــای
کارآفرینــی در سیســتم ملــی نــوآوری ســوق میدهنــد .نــوآوری یــاد شــده
در ابعــاد دیگــری نیــز قابــل مشــاهده اســت ،نقــش تاثیرگــذار رسمایهگــذاران
خطرپذیــر در بــه وجــود آوردن رشکتهــای دانــش بنیــان ،اشــتغال زایــی و کاهــش
هزینــه هــا از ابعــاد گوناگــون نــوآوری در ایــن عرصــه بــه حســاب مــی آیــد.
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نام صندوق:VC /
توسعه نوآوری و فنآوری سینا (سیناتک)

1

نام مدیر :میثم زرگرپور

Investment Fund / VC:
sinatech
CEO: Maisam Zargarpour

خدمات قابل ارائه:
«ارائــه خدمــات کارآفرینــی ،کمــک به ایجــاد ،رسمایهگــذاری،
مشــارکت و خرید ســهام رشکتهای تحقیق و توســعه و نوپا
بــا مترکــز بــر حــوزه فــنآوری مالــی ،ارائــه خدمــات
ارزشگــذاری ،ارزیابــی موشــکافانه ،ارائــه خدمــات مشــاوره
و پشــتیبانی رشکــت هــای نوپــا»

Services:
Entrepreneurship Services, foundation and
investment on research and development
companies with focus on Fintech, Valuation
Services, Mentorship and support startups.

زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری:
پرداخــت ،تجزیــه و تحلیــل اطالعــات مالــی ،مدیریــت
ریســک و تحلیــل رشایــط اقتصــادی ،نرمافزارهــای مالــی،
وام دهــی ،بیمــه ،مدیریــت رسمایهگذاریهــا ،بــورس،
خدمــات بانکــی ،مدیریــت دارایــی و ســایر مــوارد مرتبــط
بــا فناوریهــای مالــی

Field of Interest:
Payment, Financial data analysis, Risk
Management, Financial Software, Lending,
insurance, Investment Management, capital
market, Banking, asset management and
other related Fintech fields.

عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله :بدون محدودیت

Investment Stage: Without any limitations

آدرس :بزرگراه رسالت غرب ،نرسیده به تقاطع آفریقا،

Address:
Floor 13, Building No.1, Bonyad Campus,
Resalat Highway

بنیاد مستضعفان ،ساختامن شامره  ،1طبقه 13
تلفن86083827 :

Tel: 86083827

منابر86083876 :

Fax: 86083876

ایمیلinfo@sinatech.vc :
وب سایتwww.sinatech.vc :

Email: info@sinatech.vc
Web: www.sinatech.vc
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Investment Fund / VC:
sinatech

3

CEO: Maisam Zargarpour
Services:
Entrepreneurship Services, foundation and
investment on research and development
companies with focus on Fintech, Valuation
Services, Mentorship and support startups.
Field of Interest:
Payment, Financial data analysis, Risk
Management, Financial Software, Lending,
insurance, Investment Management, capital
market, Banking, asset management and
other related Fintech fields.
Investment Stage: Without any limitations
Address:
Floor 13, Building No.1, Bonyad Campus,
Resalat Highway

 دکرت مریم قدیری:نام مدیر
:خدمات قابل ارائه
 خدمــات- خدمــات نظــارت-ارائــه خدمــات طــرح کســب و کار
- مشــارکت در اجــرای طــرح- خدمــات عاملیــت-تامیــن مالــی
 انتقــال تکنولوژی و- -EPC خدمــات مشــاوره ای کســب و کار و
 آمــوزش و توامننــد ســازی- فــروش دانــش فنــی
:زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری
 صنایــع، تجهیــزات پزشــکی،صنایــع دارویــی و ســامت
غذایــی
Seed، Series A :عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله
نبش،خیابــان بخارســت،میــدان آرژانتین، تهران:آدرس
 طبقــه اول41 ســاختامن ســهند پــاک،خیابــان شانزدهم
2 واحــد

Tel: 88734040

88734040 :تلفن

Fax: 88734040

88734040 :منابر

Email: info@pdartf.com
Web: www.pdartf.com
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:VC /نام صندوق
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

Investment Fund / VC:
NOOR-E-DENA INVESTMENT COMPANY
(HARKAT1)

2

CEO: Mr mohammadjavad Salimi
Services: دInvestment – consultation
Field of Interest: ICT
Investment Stage: From A series to the next
Address:
No. -17 Molla Sadra Blvd - SQ vanak - Tehran
- Iran

:VC /نام صندوق
-شــــرکت سرمایه گــــذاری توســـــعه نور دنا
حرکت اول
 دکرتمحمدجواد سلیمی:نام مدیر
 رسمایه گذاری – مشاوره:خدمات قابل ارائه
:زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری
فناوری اطالعات و ارتباطات
 به بعدA  از رسی:عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله
-جنب ساختامن آذر آب-خ مالصدرا- میدان ونک:آدرس
5 طبقه-17 پالک

Tel: 88678910

88678910 :تلفن

Fax: 88679014

88679014 :منابر

Email: info@nooredena.com
Web: www.nooredena.com

info@nooredena.com :ایمیل
www.nooredena.com :وب سایت

info@pdartf.com :ایمیل
www.pdartf.com :وب سایت
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نام صندوق:VC /
صندوق توسعه فناوری های نوین

4

نام مدیر :مهندس سید روح اله میرامینی
خدمات قابل ارائه :رسمایه گذاری – مشارکت مدنی و
حقوقی -ارایه ضامنت نامه – ارایه تسهیالت
زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری:
 - ITدارویی – نانو  -بیو
عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله :در متامی مراحل
آدرس :تهران،کیلومــر  20جــاده دماونــد نرســیده بــه
بومهن،پــارک فنــاوری پردیس،نبــش خیابــان نــوآوری 8
پــاک 82

Investment Fund / VC:
HI-TECH DEVELOPMENT FUND
CEO: Mr Seyed Rohollah Miramini

 Services: warranty - vc - loan - leasingempowerment
Field of Interest: IT – Medicine – Nano – Bio
Investment Stage: At all stages
Address:
No. 8 ,82th Noavari St., Pardis Science and
Technolgy Park, Pardis Highway, Tehran

تلفن76251125 :

Tel: 76251125

منابر76251124 :

Fax: 76251124

ایمیلinfo@hitechfund.ir :
وب سایتwww.hitechfund.ir :

Email: info@hitechfund.ir
Web: www.hitechfund.ir

نام صندوق:VC /
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
نام مدیر :مهندس محمدمهدی فریدوند
خدمات قابل ارائه :پرداخت تسهیالت – صدور ضامنت نامه
– مشارکت در طرح های فناور و دانش بنیان
زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری:
فناوری اطالعات و ارتباطات
عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله :مشارکت مدنی

آدرس :تهــران ،خیابان کارگر شــالی ،خیابــان شــهید
فرشــی مقدم(شــانزدهم) ،پردیــس شــالی دانشــگاه
تهــران (پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران) ،ســاختامن
شــاره ســه ،صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
تهــران.

CEO: Mr Mohammadmehdi Faridvand
Services:

Field of Interest:
Investment Stage:
Address:
Floor 13, Building No.1, Bonyad Campus,
Resalat Highway

تلفن88220658 :

Tel: 88220658

منابر88220697 :

Fax: 88220697

ایمیلinfo@uttechfund.ir :
وب سایتuttechfund.ir :
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5

Investment Fund / VC:
& UNIVERSITY OF TEHRAN RESEARCH
TECHNOLOGY FUND

Email: info@uttechfund.ir
Web: uttechfund.ir
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نام صندوق:VC /
صندوق حمایت از تحقیقات ،نوآوری و
توسعه فناوری

6

نام مدیر :مهندس علی اصغر تیموریان
خدمات قابل ارائه :مشارکت ،تسهیالت ،خدمات فن بازار
زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری:
مکانیــک ،مکاترونیــک ،الکرتونیــک ،مخابــرات ،ای تــی ،فــن
نــاوری هــای بدیــع و نوظهــور ،مــواد و رسامیــک ،مــواد
هوشــمند
عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله :در متامی مراحل
آدرس :پاســداران -باالتــر از نوبنیــاد -نبــش کوهســتان
هشــتم

CEO: Mr Aliasghar Teymouri
Services: Investment – consultation
Field of Interest:
M e c h an ic s, M e c h at r on ic s, Ele c t r on ic s,
T e le c ommu n ic at ion s, IT , In n ovat ive
T e c h n olog ie s, Smar t M at e r ials
Investment Stage: At all stages
Address:
koohestan 10, nobonyad, pasdaran street

تلفن22297909 :

Tel: 22297909

منابر22297909 :

Fax: 22297909

ایمیلinfo@hitechfund.ir :
وب سایتwww.hitechfund.ir :
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Investment Fund / VC:
Research, Innovation and Technology
Development Support Fund

Email: info@hitechfund.ir

نام صندوق:VC /
سرمایه گذاری ملی ایران

7

نام مدیر :محمدابراهیم محمدپورزرندی
خدمات قابل ارائه :رسمایه گذاری در اوراق بهادار

Investment Fund / VC:
National Investment Company Of Iran

CEO: Mohammad Ebrahim Mohammad
Pourzarandi
Services:

زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری:

Field of Interest:

عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله:

Investment Stage:

آدرس :تهــران -خیابــان کریمخــان زنــد  -خیابــان شــهید
عضــدی  -پــاک 11

Address:
No.11 , Azodi st. , Karim Khan Zand Blvd. ,
Tehran, Iran

تلفن88903293 :

Tel: 88903293

منابر88902796 :

Fax: 88902796

ایمیلnici@nici.ir :
وب سایتwww.nici.ir :

Email: nici@nici.ir
Web: www.nici.ir

Web: www.hitechfund.ir
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Investment Fund / VC:
Innovation and Prosperity Fund

9

CEO: Dr. Behzad Soltani
Services:
«IPF analyzes the technical, financial, managerial
and marketing aspects of the applicant and also
the projects of the knowledge-based companies
prior to providing facilities to them. Furthermore,
based on the aforementioned conditions and also
the validation of the company and its board of
directors, IPF offers one of the following services:
1. Interest-free loans for acquisition of
technology for the sample product, patent
activities and modeling
2. Interest-free loans to support companies with
technology commercialization
3. Long-term loans for operational
manufacturing activities (%11)
4. Working capital loan (%11)
5. Facilities for development activities of
industrial production (%11)
6. Leasing sales facilities (%9)
7. Facilities to purchase the shares of knowledgebased companies
8. Credit Guarantee Facility
9. Contribute to pay percentage of interest
10. Venture capital and investment partnership
(with no financial ceiling)
11. Capacity Building services for knowledgebased companies
12. Financing work offices of knowledge-based
companies in the condition of «»Rent to Own «
Field of Interest:
Investment Stage:
Address:
No.11 , Azodi st. , Karim Khan Zand Blvd. ,
Tehran, Iran

 دکرت بهزاد سلطانی:نام مدیر
:خدمات قابل ارائه

CEO: mostafa sabeti
Services:

 تجــاری ســازی، تســهیالت در قالــب منونــه ســازی،مشــارکت
توســعه... تولیــد صنعتی،  رسمایــه در گــردش،فنــاوری
،بــازار در قالــب تســهیالت ضامنــت نامــه و لیزینــگ محصــول

8

:VC /نام صندوق
مرکز فناوری های نوین مالی بانک انصار
 مصطفی ثابتی:نام مدیر
:خدمات قابل ارائه
تأمین مالی و رسمایهگذاری نقدی در فینتکها
فضای کار اشرتاکی
مشاوره و منتورینگ
برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی
همکاری در پروژههای علمی و تحقیقاتی
مشارکت و همکاریهای غیر نقدی
 بانکیAPI

،خدمــات توامندســازی رشکــت هــای دانــش بنیان(آمــوزش

Field of Interest: f i n t ec h

 تســهیالت تامیــن،) منایشــگاه هــا، اســتانداردها،مشــاوره

Investment Stage: Seed&early stage

، تســهیالت اشــتغالزایی،)دفاتــر کاری(اجــاره بــه رشط متلیــک

Seed&early stage :عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله

Address:

 راه3  خیابــان پاســداران شــالی پاییــن تــر از:آدرس
اقدســیه نبــش کوچــه رضایــی ســاختامن بانــک انصــار
طبقــه دوم اداره کل بازاریابــی

 فینتک:زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری

Tel: 26124327

26124327 :تلفن

Fax: 26124096

26124096 :منابر

Email: fintech@ansarbank.com
Web: https://fintech.ansarbank.com

fintech@ansarbank.com :ایمیل
https://fintech.ansarbank.com :وب سایت

 دانش بنیان:زمینه مورد عالقه برای رسمایه گذاری
:عالقهمند به رسمایهگذاری در مرحله
 تقاطــع بزرگــراه کردســتان و خیابــان، تهــران:آدرس
 مجتمــع،24  پــاک، نبــش زاینــده رود رشقــی،مالصــدرا
شــکوفایی رشکــت هــای دانــش بنیــان
2142170000 :تلفن

Fax: 2142170105

2142170105 :منابر

Web: www.nsfund.ir

Investment Fund / VC:
ansarbank finttech center

،رسمایــه گــذاری در قالــب رسمایــه گــذاری خطرپذیــر

Tel: 2142170000

Email: info@nsfund.ir
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 صندوق نوآوری و شکوفایی:VC /نام صندوق

info@nsfund.ir :ایمیل
www.nsfund.ir :وب سایت
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برگزارکنندگان
رویدادهای
کارآفرینی
بســیاری از مــا ،بــرای اولیــن بــار واژه «کارآفرینــی» و «اســتارتاپ» را در یــک رویــداد شــنیده ایــم.
رویدادهــا ،درگاههــای مناســبی بــرای اضافــه شــدن افــراد جدیــد بــه اکوسیســتم هــای نــوآوری
و فنــاوری هســتند .یــک رویــداد چگونــه برگــزار مــی شــود؟ بــا همــت برگــزار کننــده رویــداد و
تیــم او!
معمــوال برگزارکننــدگان رویــداد ،بصــورت داوطلبانــه ایــن کار را انجــام میدهنــد ،و دغدغــه شــان
توســعه جامعــه اســتارتاپی اســت؛ آنهــا از وقــت خــود و تیــم شــان مــی گذرنــد و فداکارانــه بــرای
برگــزاری یــک رویــداد انــرژی رصف مــی کننــد.
منایشــگاه  2018 INOTEXبــرای اولیــن بــار بخــش مجزایــی را بــرای برگزارکننــدگان رویدادهــا در
نظــر گرفتــه اســت .برگزارکننــدگان رویدادهــا مشــکالت زیــادی را بــرای تأمیــن مالــی رویــداد
دارنــد ،بــرای شــناخته شــدن رویدادشــان نیــاز بــه حامیــت بیشــر دارنــد و گردهامیــی هــای
اســتارتاپی فرصــت شــناخت بیشــر از آنهــا را فراهــم منیکنــد .آنهــا بــا هــدف جــذب حامــی و
اســپانرس بــرای رویــداد خــود ،پیداکــردن مشــری و مخاطــب جدیــد ،تکمیــل تیــم برگــزاری و
یافــن هــم تیمــی جدیــد در ایــن منایشــگاه حضــور دارنــد و قصــد دارنــد از ســایر فرصتهــا
و امکانــات اکوسیســتم نیــز آگاه شــوند و در کل ،رویدادشــان را در آینــده بــا قــوت بیشــر
برگــزار کننــد.
آنهــا قــرار نیســت در  INOTEXرویــداد برگــزار کننــد ،آنهــا قــرار اســت رویدادشــان را بــه بقیــه
معرفــی کننــد ،لــذا فضایــی در ســالن گلســتان بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت و گــپ و
گفــت بــا آنهــا خالــی از لطــف نخواهــد بــود.
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نام و نام خانوادگی :امیررضا محمدی

1

First and Last Name: Amirreza Mohammadi

نام رویداد :هفته استارتاپها و تهران بالک چین

Event Name :
Startup Week & Tehran blockchain

آدرس سایت رویدادstartupweek.ir :
مخاطبیــن اصلــی رویــداد :کارآفرینــان ،رسمایــه گــذاران،
اســتارتاپها و عالقــه منــدان بــه حــوزه کســب و کار
محل استقرار:

Event Website: startupweek.ir
and

entrepreneur

Audiences:
Investors, Founders,
startup lovers
Address:

ایمیلtehran@startupweek.co :

Email: tehran@startupweek.co

ادرس شبکه اجتامعی لینکدین:

LinkedIn:

توضیح مخترصی در خصوص رویداد:
در رویــداد هفتــه اســتارتاپها در تالشــیم کــه جامعـهی
جــوان کارآفرینــی ایــران را در زیــر یــک ســقف گــرد هــم
آوریــم تــا بــا ایجــاد فضــای گفتگــو و تبــادل نظــر بســری
بــرای شــکلگیری ارتباطــات ســازنده و اشــراکگذاری
دانــش و تجربــه نوآورانــه فراهــم کنیــم .ایــن رویــداد
در روز افتتاحیــه (جمعــه ۱۲ ،مــرداد  )۹۷آغــاز بــه
کار کــرده و تــا پایــان هفتــه (جمعــه ۱۹ ،مــرداد )۹۷
ادامــه خواهــد داشــت و مجموعــهای از فعالیتهــای
متنــوع را شــامل ســخرنانیهای کلیــدی از مناینــدگان
دولــت ،دانشــگاهها ،شــتابدهندهها ،صندوقهــای
رسمایهگــذاری و صاحبنظــران ایــن حــوزه ،میزگردهــای
تخصصــی و کارگاههــای آموزشــی در بــر خواهــد داشــت.

Description:
Startup Week™ brings entrepreneurs, local
leaders, and friends together over five days
to build momentum and opportunity around
your community’s unique entrepreneurial
identity. Join in a celebration led by
entrepreneurs
and
hosted
in
the
entrepreneurial spaces you love.
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First and Last Name: Saeed Choobani

3

Event Name :
Tabriz Startup Meetup
Event Website: tabriz.io/meetup2
Audiences:
Startups / Investors / Accelerators / Mentors
and Startup community members
Address: Tabriz
Email: contact@tabriz.io
LinkedIn:
Description:
«Startup Meetup is an annual Tech
entrepreneurship event held in Tabriz; another
major city of Iran. This event is supported
by private sector›s large scaled companies
,government and educational institutes.
It›s organised by a group of volunteers
who want to build their startup ecosystem.
This event contains 6 minutes pitches
in battlefield and Keynote speakings.
The winners receive around 5000 dollars in
cash and further investment opportunities.
«
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 سعید چوبانی:نام و نام خانوادگی
 استارتآپ میتآپ تربیز:نام رویداد
tabriz.io/meetup2 :آدرس سایت رویداد

:مخاطبین اصلی رویداد
-رشکتهــای فنــاوری- رسمایهگذاران-اســتارتآپها
...  منتورهــا و-عالقهمنــدان بــه راهانــدازی اســتارتآپ
 تربیز:محل استقرار
contact@tabriz.io :ایمیل
:ادرس شبکه اجتامعی لینکدین
:توضیح مخترصی در خصوص رویداد
بــرای توســعه اكوسیســتم اســتارتاپی كشــورعزیزمان

First and Last Name: Reihane Keramatifard

2

 بومینو:نام رویداد

Event Name : Boomino
Event Website: boomino.kaashef.ir

boomino.kaashef.ir :آدرس سایت رویداد
 دانش آموزان دوره متوسطه:مخاطبین اصلی رویداد

Audiences: High school Students
Address:
faculty of entrepreneurship - University of
Tehran

 دانشــکده-  دانشــگاه تهــران-  تهــران:محــل اســتقرار
کارآفرینــی
info@kaashef.ir :ایمیل

Email: info@kaashef.ir

:ادرس شبکه اجتامعی لینکدین

LinkedIn:
Description:
startup weekend
students

 ریحانه کرامتی فرد:نام و نام خانوادگی

event

for

highschool

:توضیح مخترصی در خصوص رویداد
 ویــژه دانــش آمــوزان- مســابقات راه انــدازی کســب و کار
کشو ر

بایــد بــه توســعه متــوازن در همــه اســتان هــای ایــران
 از ایــن رو بكوشــیم سیاســت «ایــران تهــران.بیندیشــیم
اســت» را تغییــر دهیــم و در اندیشــه توســعه انــدام
وار باشــیم امیــد مــا بــه جوانــان غیرمتنــد و خــوش فكــر
.اســتان هــای ایــران اســت
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نام و نام خانوادگی :راحله میالدی

4

نام رویداد :بنتا

 Event Name :

نام رویداد :نوآوردگاه

آدرس سایت رویدادWWW.BENTA.IR :

Event Website:

آدرس سایت رویدادNoavardgah.ir :

مخاطبیــن اصلــی رویــداد :دانشــجویان و عالقــه منــدان
بــه کارآفرینــی و اســتارتاپ هــا
محــل اســتقرار :تهران:خیابــان نــواب صفــوی  -بــرج
ســهیل/کرج  :مهرشــهر-بلوار امیرکبیر-ســاختامن ایرانیــان
ایمیلBenta.ir@yahoo.com :
ادرس شبکه اجتامعی لینکدین:
www.linkedin.com/benta.ir
توضیح مخترصی در خصوص رویداد:
رشکــت بنتــا بــا نــام حقوقــی گــروه ارتبــاط گســران بنتا از
ســال  89و در چنــد دپارمتــان از جملــه آمــوزش ( برگــزاری
رویــداد) در تهــران و کــرج فعالیــت مــی کند
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First and Last Name:

نام و نام خانوادگی :حامد حامدیان

Audiences:
Address:

5

مخاطبین اصلی رویداد :استارتاپها
محل استقرار :پارک فناوری پردیس
ایمیلinfo@noavardgah.ir :

Email:
LinkedIn:
Description:

ادرس شبکه اجتامعی لینکدین:
https://www.linkedin.com/company/noavardgah
توضیح مخترصی در خصوص رویداد:
نــوآوردگاه یــک رویــداد اســتارتاپی شــبیه ســازی شــده
اســت کــه بــا مــدل گیمیفیکیشــن بــه کارآفرینــان
آمــوزش مــی دهــد کــه چگونــه میتواننــد بــر اســاس
ایــده هایشــان کســب و کاری راه اندازنــد و آن را توســعه
دهنــد.

First and Last Name: Hamed Hamedian
Event Name : Noavardgah
Event Website: Noavardgah.ir
Audiences: startups
Address: Pardis Technology Park
Email: info@noavardgah.ir
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/noavardgah
Description:
Noavardgah is a startup simulator event that
uses its own set of gamification techniques
to train entrepreneurs and help them turn
their ideas into business.
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نام و نام خانوادگی :سروناز آرین فر

6

نام رویداد :هامیش حقوق کسب و کارهای نوپا
آدرس سایت رویدادlegalday.ir :
مخاطبین اصلی رویداد :کسب و کارهای نوپا
محل استقرار :تهران:
پارک علم و فناوری مدرس
ایمیلinfo@legalday.ir :
ادرس شبکه اجتامعی لینکدین:
توضیح مخترصی در خصوص رویداد:
«آشــنایی بــا مســایل حقوقــی از مهمرتیــن الزمــه
هــای راه انــدازی یــک کســب و کار اســت و کســب
و کارهــای نوپــا نیــز در مراحــل مختلــف رشــد خــود
بــا چالشــهای حقوقــی متعــددی مواجــه میشــوند.
رویــداد  Legal Dayیــک هامیــش چالــش محــور اســت
کــه بــر مبنــای مهمرتیــن چالــش هــای حقوقــی روز
جامعــه کســب و کاری کشــور برنامــه ریــزی شــده اســت.
در ایــن رویــداد منایندگانــی از اســتارتاپ هــای کشــور
چالــش هــای حقوقــی کــه بــا آن مواجــه هســتند را مطــرح
منــوده و ســخرنانان ایــن هامیــش کــه معمــوال از میــان
مشــاوران و مدیــران حقوقی هلدینگ¬هــای رسمایه¬گذاری
و شــتابدهنده هــا انتخــاب میشــوند ،راهکارهــای متناســب
و عملیاتــی بــرای حــل ایــن چالــش هــا ارایــه خواهنــد منــود.
همچنیــن در ایــن رویــداد ،یــک پنــل جمعــی بــا محوریــت
«»بررســی موانــع و کاســتی هــای قانــون ایــران در مســیر
ایجــاد و رشــد کســب و کارهــای نوپــا»» بــا مشــارکت تعدادی
از مدیــران و مشــاوران حقوقــی شــتابدهنده هــا و کســب و
کارهــای مطــرح برگــزار مــی گــردد .تــاش مــی شــود تــا نتایــج
ایــن نشســت در قالــب یــک بیانیــه بــرای مراجع قانــون گذار
و تصمیــم ســاز کشــور ارســال شــود تــا بــا اتخــاذ سیاســت
هــای الزم ،مســیر کســب و کار در کشــور همــوار گــردد.
در ایــن رویــداد حــول چالشــهای تنظیــم قراردادهــا،
کاســتی هــای قانــون ایــران در مســیر کســب و کار ،حــل
و فصــل اختالفــات ،روابــط تجــاری بــا رسمایــه گــذار و
رشکا ،مالکیــت فکــری ،کپــی رایــت محتــوا و ایــده ،الزامــات
ثبتــی ،مجوزهــا و فیلرتینــگ و غیــره صحبــت میشــود.
عــاوه بــر ایــن ،تعــدادی از اســتارتاپ هــای فعــال در زمینــه
حقوقــی ،بــه معرفی خدمــات و فعالیتهــای خود مــی پردازند«.
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First and Last Name: sarvenaz arianfar
Event Name : legal day
Event Website: legalday.ir
Audiences: startups
Address:
Email: info@legalday.ir
LinkedIn:
Description:

نام و نام خانوادگی :ایمان محمد علی
نام رویداد :رویدان
آدرس سایت رویدادrooydone.com :
مخاطبین اصلی رویداد:
کارآفرینان
محل استقرار :تهران
ایمیلinfo@rooydone.com :
ادرس شبکه اجتامعی لینکدین:
https://www.linkedin.com/company/noavardgah
توضیح مخترصی در خصوص رویداد :مدیریت رویداد ،
طراحی رویداد  ،رسویس رویداد  ،مشاوره رویداد

7

First and Last Name: iman mohammadali
Event Name : rooydone
Event Website: rooydone.com
Audiences:
entrepreneurs
Address: tehran
Email: info@rooydone.com
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/noavardgah
Description: Event Design ,Event Servics ,
Event Management , Event Consulting

177

نام و نام خانوادگی :اکبر هاشمی

8

نام رویداد :یلدای کارآفرینان استارتاپی
آدرس سایت رویدادiranyeka.ir :
مخاطبیــن اصلــی رویــداد :فعــاالن اکوسیســتم اســتارتاپی
ایران
محل استقرار:
تهران

First and Last Name: akbar hashemi
Event Name : legal day
Event Website: iranyeka.ir
Audiences: startups
Address:
tehran

ایمیلshanbemag@gmail.com :

Email: shanbemag@gmail.com

ادرس شبکه اجتامعی لینکدین:

LinkedIn:

"یلــدای کار آفرینــی بزرگرتیــن گردهامیــی اكوسیســتم
اســتارتاپی ایــران اســت کــه هــر ســال در شــب یلــدا
بــا حضــور مدیــران صنــدوق هــای رسمایــه گــذاری خطــر
پذیــر ،شــتاب دهندهــا ،فضاهــای اشــراكی ،اســتارتاپ
هــای بــزرگ و كوچــك ،مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی
و فعــاالن زیســت بــوم اســتارتاپی برگــزار مــی شــود.
هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن رویــداد همفكــری
 ،بــه روز كــردن امارهــا ،و بررســی بیــم هــا و
امیدهــای اكوسیســتم درســال پیــش رو اســت.
ایــن رویــداد در  2ســال گذشــته بــا حضــور حداكــری
کارآفرینــان اســتارتاپی،رسمایه گــذاران ،چهــره هــای

Description:
«Yalda Entrepreneurship is the largest
gathering of the Iranian Startup Ecosystem,
which starts on Yalda Night each year
with the participation of investment
and
risk
managers,
accelerators,
spatial partnerships, large and small
startups, public sector and private sector
managers
and
ecosystem
activists.
The main goal is to hold this same event, to
keep up to date, and to examine the insurance
and hope of the past year›s ecosystem.
This event has been taking place in the
last two years with the presence of the
maximum start-up entrepreneurs, investors,
facial indicators and environmental system
»activists.

شــاخص و فعــاالن اکوسیســتم اســتارتاپی برگــزار شــده
اســت".
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رسانه های
استارتاپی
در ســالهای اخیــر رســانهها کمکــی بســیاری بــه رشــد اســتارتآپها انجــام دادهانــد ،معرفــی
ایــن بخــش نوپــای اقتصــادی و کمــک بــه شناســاندن خدمــات آنهــا باعــث شــده اســت کــه ایــن
روزهــا بســیاری از مــردم بــا اســتارتآپها آشــنا شــوند و بــه تدریــج ،فرهنــگ اســتفاده از
خدمــات آنالیــن و شــیوههای نویــن تجــارت در بیــن مــردم رواج پیــدا کنــد.
در حــال حــارض رســانههای زیــادی عالقمنــد بــه موضــوع اســتارتآپها هســتند و خربنــگاران
فعــال در ایــن حــوزه اخبــار را پیگیــری میکننــد و اتفاقــات ایــن بخــش از اقتصــاد را مــدام تحلیل
میکننــد .بــه اعتقــاد بســیاری از رســانهها آینــده اقتصــاد ایــران در دســت اســتارتآپهایی
اســت کــه بــا تغییــر مناســبات رایــج بــازار میتواننــد ســبک زندگــی و البتــه شــیوههای کســب
و کار را متحــول کننــد.
رســانهها در ایــن مقطــع از زمــان مســئول هســتند تــا بتواننــد ایــن تغییــر و تحــوالت را بــه
جامعــه مخابــره کننــد و دربــاره جوانانــی کــه در حــال نــوآوری و تغییــر در اقتصــاد ایــران هســتند
بــا همــه ملــت ایــران ســخن بگوینــد .امســال اینوتکــس  2018میزبــان گروهــی از رســانههای
فعــال و تاثیرگــذار در ایــن حــوزه اســت.

نام رسانه :راه پـــرداخت پایـــگاه خبـری
فناوریهای پرداخت ،بانکداری و فینتک

1

نام مدیر :مینا والی
نوع رسانه :خربی
سابقه فعالیت (سال)1390 :
آدرس :تهران ،جنــــتآباد جنــوبی ،پایینتر از میدان
چهارباغ ،نبش کوچه نوبختی ،پالک  ،۱طبقه  ،۳واحد ۴
تلفن46010539 :

CEO:
Media Type:
Precedent (Year):
Address:

Tel: 46010539

ایمیلmina.vali@gmail.com :

Email: mina.vali@gmail.com

وب سایتhttp://way2pay.ir/ :

Web: http://way2pay.ir/

آدرس شبکههای اجتامعی:
«https://www.instagram.com/way2pay/
https://www.aparat.com/rahepardakht
»https://twitter.com/way2pay_network
معرفی مخترص:
پایــگاه خــری راه پرداخــت دارای مجــوز بــه شــاره
 ۷۴۵۷۲از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت .ایــن
پایــگاه خــری از دوم اردیبهشــت مــاه  ۱۳۹۰فعالیــت
خــود را آغــاز کــرده و اکنــون پرمخاطبتریــن وبســایت
در زمینــه فناوریهــای پرداخــت ،بانکــداری ،و فینتــک
ایــران اســت.
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Name:

Social Media:
«https://www.instagram.com/way2pay/
https://www.aparat.com/rahepardakht
https://twitter.com/way2pay_network

Description:
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نام رسانه :هفته نامه شنبه

2

نام مدیر :اکرب هاشمی
نوع رسانه :اجتامعی  -سیاسی
سابقه فعالیت (سال)1394 :
آدرس :خیابان شهید مطهری _ خیابان شهید علی اکربی_
خیابان صحاف زاده _ پالک  _ ۱۵طبقه اول
تلفن021-86031306-7 :
ایمیلshanbemag@gmail.com :
وب سایتhttp://shanbemag.ir/ :
آدرس شبکههای اجتامعیshanbemag:
معرفی مخترص:
هفتــه نامــه شــنبه اولیــن نرشیــه اختصاصــی در حــوزه
اســتارت آپ هــا در ایــران اســت .هــدف مــا از انتشــار،
ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و اشــتغال زایــی ،معرفــی
اســتارت آپ هــا و زمینههــای دارای ظرفیــت راهانــدازی
اســتارتآپ در ایــران ،آشــنا کــردن مخاطبــان بــا
منونههــای موفــق و ناموفــق خارجــی ،آمــوزش چگونگــی
راه انــدازی یــک اســتارت آپ و آمــوزش چگونگــی ورود
بــه بازارهــای جهانــی ،گفــت و گــو بــا صاحبــان اســتارت آپ
هــای بــزرگ ایرانــی و اســتارت آپ هــای نوپــا ،پوشــش
اخبــار و رویدادهــای خــری ایــن حــوزه ،ایجــاد بحــث از
طریــق طــرح مســئله بــا مســئوالن و فعــاالن ایــن حــوزه،
و مســئوالن بخــش دولتــی ،راه کاریابــی بــرای مشــکالت و
چالشهــای موجــود و… اســت.
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Name: SHANBEMAG

نام رسانه :آخرین خبر

CEO: akbar hashemi

نام مدیر :سید علی علوی

Media Type: Social - political
Precedent (Year): 4
Address:
 Shahid Motahari St. - Shahafzadeh St.Shahid Ali Akbari St. - 15 units 1
Tel: 021-86031306-7
Email: shanbemag@gmail.com
Web: http://shanbemag.ir/
Social Media: shanbemag
Description:
saturday weekly magazine is the first
specialized publication in the field of
startups in Iran. Our goal for promoting
entrepreneurship culture and employment
is to introduce startups and fields having the
capacity for the launch of startup in Iran,
show successful and unsuccessful foreign
examples to the audience, teach how to
launch a startup and how to enter global
market, talk to big Iranian startup owners
and new startups, cover news and news
events in the field, start discussion through
talking about issues with authorities and
activists in this field, and authorities in
private sector, solutions for problems and
challenges and etc.

3

نوع رسانه :خربی
سابقه فعالیت (سال)4 :
آدرس :مشهد نبش سید رضی  7پالک 35
تلفن513163400 :

Name: akharin khabar
CEO: seyed ali alavi
Media Type: news
Precedent (Year): 4

Address:
««501 Atisa Building, Seyed Razi Blvd. Mashhad,
Tel: 513163400

ایمیلinfo@akharinkhabar.ir :

Email: info@akharinkhabar.ir

وب سایتhttp://akharinkhabar.ir/ :

Web: http://akharinkhabar.ir/

آدرس شبکههای اجتامعی:
معرفی مخترص:
آخریــن خــر محصــول موسســه فرهنگــی هــری خراســان،
رســانه ای مســتقل و بــدون وابســتگی بــه جریانهــای
خــاص سیاســی اســت کــه در چهارچــوب قوانیــن جمهــوری
اســامی ســعی در اطــاع رســانی دقیــق ،رسیــع و شــفاف
دارد .شــا بــا آخریــن خــر در  24ســاعت از شــبانه روز
مــی توانیــد از آخریــن رویدادهــای ایــران و جهــان مطلــع
شــده ومطالــب جــذاب ،خواندنــی و کاربــردی را مطالعــه
کنیــد .محتــوای آخریــن خــر در بیــش از  23رسفصــل
مختلــف و متنــوع دامئــا بروزرســانی مــی شــود.تالش
مــا اینســت کــه اگــر شــا آنالیــن باشــید ،از مهمرتیــن
خربهــا بــر اســاس عالقــه تــان در کوتاهرتیــن زمــان مطلــع
شــوید.

Social Media:
Description:
Akharin khabar is a kind of independed and
nonpolitically art and cultural foundation
from Khorasan newspapaer which follows
rules and regulations of islamic republic
of iran and it main concern is broadcasting
clear and relieble news

183

185

184

زیر ساخت های
کسب و کار
اســتارتاپ هــا و رشکتهــای فنــاوری ،نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی و افزایــش رفــاه عمومــی
ایفــا مــی کننــد .اجــزای دیگــر ایــن اکوسیســتم نیــز بــا کمــک و خدماتشــان ،در تــاش هســتند
مســیر رشــد را بــرای آنهــا همــوار ســازند .یکــی از ایــن اجــزای مهــم ،نهادهایــی هســتند کــه
زیرســاختهای کســب و کار را فراهــم کــرده انــد و نقــش سیاســت گــذاری ،بسرتســازی و تنظیــم
گــری دارنــد .اغلــب ایــن گونــه نهادهــا دولتــی و حاکمیتــی هســتند و شــفافیت اطالعــات و
خدمــات آنهــا و دسرتســی بــه آنهــا بــرای اســتارتاپهــا همــواره یــک دغدغــه بــزرگ محســوب
مــی شود.منایشــگاه  2018 INOTEXبــا آگاهــی از ایــن نیــاز مهــم ،از نهادهــای مختلــف ارائــه
کننــده زیرســاختهای کســب وکار دعــوت کــرد کــه در منایشــگاه حضــور داشــته باشــند و
خدمــات و ضوابــط خــود را بصــورت شــفاف بــه اکوسیســتم نــوآوری کشــور رشح دهنــد .ایــن
نهادهــا عبارتنــد از:
اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن
و کشــــــــاورزی
اســتان تهـــــران

۱

مرکــز مالکیـــــت
معنـــــوی (ثبــت
عالئــم تجــاری و
اخرتاعــات)

۵

پلیــس فضــای
تولیــد و تبــادل
اطـــــاعات ناجــا
(پلــس فتــا)
۳

۷
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۴

مرکــز توســعه
تــجـــــــــــــارت
الکـــــــــرونیکی
( )E-NAMAD

ســتاد توســعه
فرهنــگ علــم،
فــــنـــــــاوری و
اقتصــاد دانــش
بنیــان

ﺳﺎزﻣﺎن ��� ا�ﻨﺎد و اﻣﻼک ��ﻮر
���� ﻣﺎﻟ��ﺖ ���ﻮی

۲

مرکـــــز توســعه
فنــاوری اطالعــات
و رســانه هــای
دیجیتــال

شـــــــــرکــــت
فرابورس ایران

نام سازمان :اتـــاق بازرگانـــی ،صــــنایـــع،
معادن و کشاورزی تهران
آدرس :تهران ،خیابان خالد اسالمبولی (وزرا) ،روبروی
خیابان بیست و یکم ،پالک 82

Web: http://www.tccim.ir/

معرفی مخترص:
تصمیــم ســازی بــرای قــوای ســه گانــه بــرای حامیــت از
بخــش خصوصــی ،صــدور کارت بازرگانــی و گواهــی مبــدأ،
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و ارائــه مشــاوره ،اعــزام
هیــأت هــای تجــاری و شــبکه ســازی فعالیــت اقتصــادی
بخــش خصوصــی بخشــی از وظایــف و فعالیتهــای اتــاق
بازرگانــی تهــران اســت.

نام سازمان :پلیـــــس فضــــــای تولیـــــد و
تبادل اطالعات ناجا (فتا)

وب سایتwww.cyberpolice.ir :

۸

Email: info@tccim.ir

وب سایت/http://www.tccim.ir :

ایمیلinfo@cyberpolice.ir :

بانـــــک مرکزی
جمهوری اسالمی
ایران

Tel: 88723805

ایمیلinfo@tccim.ir :

تلفن:

۶

Address:
)«No. 82 - Khalid Islamboli (Vozara
»Avenue - Tehran 15119 - IRAN P.O.Box

تلفن88723805 :

آدرس :تهران ،میدان ونک ،خیابان عطار ،فرماندهـــــی
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

���� �ﻮ��ﻪ �ﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎ��ی د�ل

1

معرفی مخترص:
مراقبــت و پایــش از فضــای تولیــد و تبــادل ا ّطالعــات
بــرای پیشگیــری از تبدیــل شــدن ایــن فضــا بــه بســری
بــرای انجــام هامهنگیهــا و عملیــات بــرای انجــام و
تحقّــق ف ّعال ّیتهــای غیرقانونــی و مامنعــت از تعــ ّرض
بــه ارزشهــا و هنجارهــای جامعــه در فضــای مجــازی از
جمل ـهی وظایــف و مأموریتهــای پلیــس فضــای تولیــد و
تبــادل اطّالعــات ناجاســت.

Name: Tehran Chamber of Commerce,
Industries, Mines and Agriculture

Description:

2

Name:Islamic Republic of Iran Cyber Police

Address:
Islamic Republic of Iran Cyber Police
Tel:
Email:info@cyberpolice.ir
Web: www.cyberpolice.ir
Description:
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نام سازمان :مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
آدرس :تهران – بلوار کشاورز خیابان شهید نادری  -جنب
کوچه حجت دوست – پالک 15
تلفن85194728 :
ایمیلinfo@enamad.ir :
وب سایتhttps://enamad.ir« :
»www.ecommerce.gov.ir
معرفی مخترص:
«مركــز توســعه تجــارت الكرتونیكــی مســئولیت ایجــاد
زیرســاختهای امنیــت و اعطــای منــاد اعتــاد الكرتونیكــی
بــه کســب و کارهــای اینرتنتــی را برعهــده دارد.
ســاماندهی ســایتهای تجــاری در كشــور بــه نحــوی كــه
مــردم در هنــگام خریــد از طریــق اینرتنــت بــا اطمینــان
از ایــنكــه ســایتها بــه تعهــدات خــود در قبــال آنــان
عمــل خواهنــد كــرد و حقــوق مــرف كننــدگان را بــه
رســمیت میشناســند ،از وظایــف ایــن مرکــز اســت« .
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3

Name:Iran E-Commerce Development Center

Address:
No. -15Hojjat dost- Naderi Street- Keshavarz
Blvd, Tehran

نام سازمان :شرکت فرابورس ایران
آدرس :تهران ،بزرگراه حقانی ،نرسیده به چهارراه جهان
کودک ،نبش دیدار شاملی ،پالک 1

4

Name: Iran Fara Bourse
Address: «> No.1, North Didar St., Haqqani
«Hwy., Tehran, Iran.

Tel: 85194728

تلفن88201258 :

Tel: 88201258

Email: info@enamad.ir

ایمیلinfo@ifb.ir :

Email:info@ifb.ir

Web:«https://enamad.ir
»www.ecommerce.gov.ir
Description:

وب سایتwww.ifb.ir :
معرفی مخترص:
رشکــت فرابــورس ایــران ،بــازاری خــارج از بــورس اســت
کــه طــی چندســال اخیــر فعالیــت خــود را در اکوسیســتم
نــوآوری و فنــاوری کشــور افزایــش داده و بــازار رشکتهــای
کوچــک و متوســط ( )SMEو بــازار دارایــی فکــری (بــرای
عرضــه و معاملــه مصادیــق مالکیــت معنــوی) را ایجــاد و
صنــدوق هــای جســورانه را نیــز ســاماندهی و ثبــت مــی
کنــد

Web: www.ifb.ir
Description:
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نام سازمان :مرکز مالکیت معنوی
آدرس:
میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ،خیابان فیاض
بخش ،جنب ساختامن شامره یک سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور
تلفن۶۶۷۴۱۰۳۵ :
ایمیلipo@ssaa.ir :
وب سایتiripo.ssaa.ir :
معرفی مخترص:
«پذیــرش و اقــدام الزم درخصــوص اظهارنامــه هــای
ثبــت عالئــم تجارتــی و اخرتاعــات و نامهــای تجارتــی و
طرحهــا و اشــکال و ترســیامت صنعتــی و ثبــت هریــک
از مــوارد مذکــور و صــدور آگهــی هــای ثبــت مربوطــه
و رســیدگی بــه اعرتاضــات واصلــه درخصــوص مــوارد
فــوق ،بخشــی از وظایــف و مأموریتهــای ایــن مرکــز اســت
و اســتارتاپها و رشکتهــای فنــاور بــرای ثبــت اخــراع
یــا عالمــت تجــاری خــود بــا ایــن مرکــز رسوکار خواهنــد
داشــت».
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5

Name:
Cultivation of Science, Technology and
Knowledge Economy Development Council

Address:
No 20, Ladan Alley, Sheykh Bahaei Shomali
Street, Molla sadra street,Tehran

نام سازمان :مـــــرکز توســـــــعه فنــــــاوری
اطالعات و رسانه های دیجیتال
آدرس :تهران  -خیابان سمیه  -روبروی برج سپهر – پالک
76
تلفن88846936 :

Tel: 88723805
Email: ipo@ssaa.ir
Web: http:iripo.ssaa.ir
Description:

ایمیلinfo@ saramad.ir :
وب سایتwww.saramad.ir :
معرفی مخترص:
«حامیــت از توســعه کمــی و کیفــی رســانه هــای
دیجیتــال ،حامیــت از توســعه بــازار و صنعــت رســانه
هــای دیجیتــال ،ور مجــوز و نظــارت بــر فعالیــت اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی در زمینــه رســانه هــای برخــط
و بســته هــای نــرم افــزاری رســانه ای و دور مجــوز
تأســیس و نظــارت بــر فعالیــت تشــکل هــای صنفــی
رســانه هــای دیجیتــال بخشــهایی از وظایــف ایــن مرکــز
اســت».

Name: Information Technology and Digital Me-6
dia Development Center
Address: No 76, Facing Sepehr Tower,
Somayeh Street, Tehran
Tel: 88846936
Email:info@ saramad.ir
Web: www.saramad.ir

Description:
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نام سازمان:
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
آدرس :تهران  -بلوار میرداماد  -شامره 198
تلفن29951 :
ایمیلG.SecDept@cbi.ir :
وب سایتwww.cbi.ir :
معرفی مخترص:
تدویــن سیاســت هــای مــورد نیــاز در خصــوص فنــاوری
هــای مالــی (فیــن تــک) ،حــل و فصــل موانــع توســعه
اســتارتآپهای مالــی و نظــارت بــر فعالیــت فینتکهــا،
صــدور مجــوز رشکــت هــای ارائــه دهنــده خدمــات
پرداخــت ()PSPو نظــارت بــر فعالیــت آنهــا بخشــهایی از
مأموریــت هــا و وظایــف ذاتــی بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران اســت.
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5

Name:
Central Bank of Islamic republic of Iran
Address: No. 198, Mirdamad Blvd, Tehran
Tel: 29951
Email: G.SecDept@cbi.ir
Web: www.cbi.ir
Description:
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3

Name: Zharfa

 ژرفا شبکه سنه:نام شرکت
IT :زمینه فعالیت

Activity Field: IT

 سامانه مشاوره آنالین و اشرتاک: خدمات/ نام محصول
)گذاری تجربه (می تاک

Products / Services: Metalk

5 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 5

میدان گاز،  سنندج، کردستان:آدرس

Address: Kurdestan,Sanandaj,Gaz Square
Tel: 087-33115346

087-33115346 :تلفن

Fax: 087-33115346

087-33115346 :منابر
Eng.edris.moradi@gmail.com :ایمیل

Email: Eng.edris.moradi@gmail.com
Web: Metalk.ir  وZharfaco.ir

Metalk.ir ، Zharfaco.ir :وب سایت

Social Media:
Instagram & Telegram: Zharfaco

:آدرس شبکههای اجتامعی
Instagram & Telegram: Zharfaco

Name: tda

Activity Field:
Production of
software

mobile

applications

4
and

Products / Services: Online business
Precedent (Year): 1
Address: Sanandaj science and technology
Park, 308 unit, Zakaria Razi Boulevard ,
Baharan Town , Sanandaj
Tel: 09190440174
Fax
Email: Sabah_karimi@ymail.com
Web:
Social Media:
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 سانیار فن آوران مانا:نام شرکت
 تولید اپلیکیشن و نرم افزار:زمینه فعالیت
 نرم افزار بازاریابی انالین: خدمات/ نام محصول
1 :)سابقه رشکت (سال
 پارک علم و.  بلوار زکریای رازی.  شهرک بهاران:آدرس
308  واحد3  طبقه.فناوری
09190440174:تلفن
:منابر
Sabah_karimi@ymail.com :ایمیل
:وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی

 تحلیلگران داده آبیدر:نام شرکت
 تولید اپلیکیشن موبایل و وب اپلیکیشن:زمینه فعالیت

Activity Field: Web/App developing
Products / Services: Civil android appsessions management system web app

: خدمات/ نام محصول
 اپلیکشن عمرانی-سامانه مدیریت جلسات
5 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 5
Address: Unit 3 ,311rd floor, Science &
Technology park of Kurdistan Bldg., Zakaryayerazi Blvd, Baharan town, Sanandaj, Kurdistan

پــارک علــم-بلوار زکریایــی رازی-بهاران- ســنندج:آدرس
311 وفنــاوری کردســتان واحــد
087-33730533:تلفن

Tel: 087-33730533

:منابر

Fax:

info@civilapp.ir :ایمیل

Email: info@civilapp.ir

www.tdateam.ir-www.civilapp.ir :وب سایت

Web: www.tdateam.ir-www.civilapp.ir

tdateam@  اینستاگرام:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: @tdateam
Name: CHAWK Inc.

Name: SaniarFanavaranMana

1

2

 نوآوران اندیشمند چاوک:نام شرکت

Activity Field:
Information technology – business development

 فناوری اطالعات – کسب و کارهای نوآورانه:زمینه فعالیت

Products / Services:
Information technology – business development

: خدمات/ نام محصول
تیــــک تیم – دستیار هوشــمند شخصی شام

Precedent (Year): 2
Address:Kurdistan province- saqqez city –
azadi SQ- taqizadeh hall - 187
Tel: 087-3679004
Fax
Email: info@chawk.ir - info@tiktim.com
Web: www.chawk.ir – tiktim.com
Social Media:
«Telegram: @tiktim
Instagram: tiktim_com
Twitter: tiktim_com
LinkedIn: /company/tiktim»

2 :)سابقه رشکت (سال
اســتان کردســتان – شهرســتان ســقز – میــدان:آدرس
187 - آزادی – مجتمــع تجــاری تقــی زاده
087-3679004 :تلفن
:منابر
info@chawk.ir - info@tiktim.com :ایمیل
www.chawk.ir – tiktim.com :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
Telegram: @tiktim«
Instagram: tiktim_com
Twitter: tiktim_com
»LinkedIn: /company/tiktim
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Name: Sahba Yurd Yardem

7

 صخبا یورد یاردم:نام شرکت
ICT :زمینه فعالیت

Activity Field: ICT

 باشگاه تجاری خدماتی: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Service club

2 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year):2

 پارک علم و فناوری استان اردبیل:آدرس

Address: Science and technology park

045-33249769 :تلفن

Tel: 045-33249769

منابر

Fax

Banicard.sahbayord@gmail.com:ایمیل

Email: Banicard.sahbayord@gmail.com

www.banicard.ir :وب سایت

Web: www.banicard.ir

:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media:

Name: Kara Control Hooshmand

5

 نرم افزار و مکاترونیک، الکرتونیک:زمینه فعالیت

Activity Field:
Mechatronic, Electronic, Software

 سنسور بی سیم و، تله کنرتل: خدمات/ نام محصول

Products / Services:
Tele Control, Wireless Sensor, Remote
Control of Slide Powerpoint

ریموت کنرتل پاورپوینت
10 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year):10

 پارک علم و- بلوار زکریای رازی- بهران- سنندج:آدرس
211  واحد-فناوری کردستان

Address: Zakariya razi St., Ghane Sq.,
Baharan, Sanandaj

918377930 :تلفن

Tel: 9183737930

:منابر

Fax:

Control_via_net@yahoo.com :ایمیل

Email: Control_via_net@yahoo.com

:وب سایت

Web:

:آدرس شبکههای اجتامعی
@Karacontrol در تلگرام

Social Media:
@Karacontrol in Telegram
Name: Danesh Gostar Sabalan

8

Activity Field: ICT
Products / Services:
Software product and services, ICT and
security
Precedent (Year):11
Address:
Ardabil Science and Technology Park

 فناوری اطالعات و ارتباطات:زمینه فعالیت
 وict ، کاال و خدمات نرم افزاری: خدمات/ نام محصول
امنیت
11 :)سابقه رشکت (سال
 پارک علم و فناوری استان اردبیل:آدرس

Name: Solar Gostar Sadra

Products / Services:
Installing and supporting electricity systems
and solar water heaters
Precedent (Year): 6
Address: Number 3, second feloor, Danesh
T-juction, Esmaeil Beygh street

045-33240766 :تلفن

Tel: 045-33250472

Fax: 045-33240766

045-33240766:منابر

Fax:

Web: Ardabilsofts.com
Social Media

vbcars@gmail.com :ایمیل
Ardabilsofts.com :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی

6

Activity Field: New energies

Tel: 045-33240766

Email: vbcars@gmail.com
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 دانش گستر سبالن:نام شرکت

Email: bhadizadehfard@yahoo.com
Web: info@solarsadra.com
Social Media

 کارا کنترل هوشمند:نام شرکت

 سوالر گستر صدرای آرتاویل:نام شرکت
 انرژی های نو:زمینه فعالیت
 نصب و پشتیبانی سیستمهای برق: خدمات/ نام محصول
و آبگرمکنهای خورشیدی
6 :)سابقه رشکت (سال
 اول خیابان اسامعیل، سه راه دانش، اردبیل:آدرس
2  طبقه،3  پالک،بیگ
33250472-045 :تلفن
:منابر
bhadizadehfard@yahoo.com :ایمیل
info@solarsadra.com :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی
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Name: Pooyeshgaran Partian Shahroud

11

 حوزه فناوری اطالعات و آموزش مجازی:زمینه فعالیت

Activity Field: IT and e-learning

 مرکز آموزشی پویانش: خدمات/ نام محصول

Products / Services:Pouyanesh Learning center

4 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 4
Address: No 309,markaz roshd building,
Semnan science and technology park,daneshgah
blvd,shahrood

 پــارک علــم و فناوری اســتان، بلــوار دانشــگاه، شــاهرود:آدرس

:منابر

Fax:
Email: pouyanesh@gmail.com/info@pouyanesh.com

:آدرس شبکههای اجتامعی
insta:pouyanesh/telegram:@pouyanesh

Social Media:
insta:pouyanesh/telegram:@pouyanesh

12

Activity Field: Information Technology
Products / Services: Automatic Book Scanner
/ Electronic Archive Services
Precedent (Year):19
Address: 3rd floor, Zeytoon commercial
building, 16th street, Azadi boulevard,
Semnan

Fax:
Email: japco5668@gmail.com
Web: japco5668@gmail.com
Social Media: https://t.me/japco
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pouyanesh@gmail.com/info@pouyanesh.com:ایمیل
/pouyanesh.com :وب سایت

Web: pouyanesh.com/

Tel: 023-33441300

309 واحــد، طبقــه دوم، ســاختامن مرکز رشــد،ســمنان
023-32300355:تلفن

Tel: 023-32300355

Name: Japco

 پویش گران پارتیان شاهرود:نام شرکت

Name: Pishgaman Behsaz Andisheh Mehr

9

 پیشگامان بهساز اندیشه مهر:نام شرکت
ICT :زمینه فعالیت

Activity Field: ICT

 سامانه هوشمند مرکز فوریت: خدمات/ نام محصول
ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ساختامن

Products / Services:
Intelligent Center for Urgent Provision of
Building Maintenance Services

1 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year):1
Address: Fifth unit, Sahand Building, Eslamy
2 alley, Sharieati square

 ســاختامن،2  کوچــه اســامی، میــدان رشیعتــی:آدرس
5  واحــد،ســهند
045-33262222:تلفن

Tel: 045-33262222

:منابر

Fax:
Email: info@behsaz.co.com

info@behsaz.co.com:ایمیل

Web: info@behsaz.co

info@behsaz.co :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media

:نام شرکت
)شرکت تعاونی جوان اندیشان پویای قومس(جاپکو
 فناوری و ارتباطات:زمینه فعالیت
 ارائه خدمات. فروش انواع اسکرن: خدمات/ نام محصول
 ارائه انواع نرم افزار مدیریت.ارشیو الکرتونیک
19 :)سابقه رشکت (سال
نبــــش خیابان، ابتدای بلوار آزادی، سمنــــان:آدرس
 طبقه سوم،مجتمع تجاری زیتون,شانزدهم
023-33441300:تلفن
:منابر
japco5668@gmail.com :ایمیل
japco5668@gmail.com :وب سایت
https://t.me/japco:آدرس شبکههای اجتامعی

Name: Azar Damir Yol North west

10

 آذر دمیر یول شمالغرب:نام شرکت

Activity Field: Electronic softwares

 سخت افزارهای برق و الکرتونیک:زمینه فعالیت

Products / Services: Digital signase

 لیزر و فوتونیک: خدمات/ نام محصول

Precedent (Year): 16
Address: Science and technology park
Tel: 045-33726232
Fax
Email: Aydin.babrzadeh@yahoo.com
Web: f.office@ady-co.com
Social Media

16 :)سابقه رشکت (سال
 پارک علم و فناوری استان اردبیل:آدرس
045-33726232 :تلفن
:منابر
Aydin.babrzadeh@yahoo.com :ایمیل
f.office@ady-co.com :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی
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Name: 3D Printing Lab & cell culture
(3DPL)

15

- مهندسی بافت- مهندسی پزشکی:زمینه فعالیت
بایومواد

Activity Field:
Biomedical engineering - Tissue engineering Biomaterial

 خدمات پرینت سه بعدی/خدمات پرینت زیستی
1 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 1
Address: No.2 - Qadir deadend - After
Habibollah St - Azadi St - Tehran

contact@3dpl.ir,e.ghiasvand@ictic.sharif.edu:ایمیل

Email:
contact@3dpl.ir,e.ghiasvand@ictic.sharif.edu

3dpl.ir :  اینستاگرام:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: Instagram : 3dpl.ir

16

Activity Field: 3D printers
Products / Services: IQT DERVICES
Precedent (Year): 2011
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad
University

 آتروتک:نام شرکت
 چابگر سه بعدی:زمینه فعالیت

7 :)سابقه رشکت (سال
 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین
028-33681600:تلفن

Fax: 028-33681600

028-33681600:منابر

Social Media

 ترموستات هوشمند: خدمات/ نام محصول

Products / Services: «Smart thermostat»

4 :)سابقه رشکت (سال
انتهایبلوارآزادیساختامنمرکزرشدپارک-سمنان-1» :آدرس

Address: «-1 Endemic Freedom Blvd. Building
of the Center for the Growth of Semnan
Science and Technology Park
-2 Semnan industrial zone
- Islamic Republic of Blvd.-Islamic Republic
Avenue- Autonomous St. 9»

بلوارجمهوری-شهرکصنعتیسمنان-2 علموفناوریسمنان
»9خیاباناقتدار-اسالمی
9125317846:تلفن

Tel: 9125317846

023-33433422:منابر

Fax: 023-33433422

kazemi2m@gmail.com :ایمیل

Email: kazemi2m@gmail.com

aroonhvac.ir:وب سایت

info@atrotech.ir:ایمیل
atrotech.ir:وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی

آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media
Name:
Activity Field:
Products / Services:

Precedent (Year):
Address:
Tel: 9364961262
Fax:

 تهویه گستر آرون:نام شرکت
 تهویه مطبوع:زمینه فعالیت

Activity Field: air conditioning

 اینرتنت اشیا: خدمات/ نام محصول

Tel: 028-33681600

Web: atrotech.ir

13

Web: aroonhvac.ir

www.3dpl.ir :وب سایت

Web: www.3dpl.ir
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-  بن بست قدیر-  بعد از حبیب الله-  خ آزادی:آدرس
2  واحد- 2 پالک
66089640:تلفن

Tel: 66089640

Email: info@atrotech.ir

Name: tahviye Gostar Aaroon

Precedent (Year): 4

/ 3dpl  دستگاه چاپگر زیستی: خدمات/ نام محصول

Products / Services:
3dpl Bioprinter device/Bioprinting
services/3d printing services

Name: Atrot

 آزمایــــشــــگاه تخصصــــــی:نام شرکت
)3DPL(پرینت سه بعدی و کشت سلول

14

 فناوری زرین کسب و کار تیناب:نام شرکت
 فناوری اطالعات:زمینه فعالیت

 تروجکت(ســامانه مدیریت هوشــمند: خدمات/ نــام محصول
) دارچین (ســامانه ســفارش غذای آنالیــن دارچین-)کســب و کار
2 :)سابقه رشکت (سال
 پــارک علــم وفنــاوری اســتان،  بــاوار دانشــگاه، شــاهرود:آدرس
سمنا ن
9364961262 :تلفن
:منابر

Email: froozan@yahoo.com

froozan@yahoo.com:ایمیل

Web: www.tinab.com

www.tinab.com :وب سایت

Social Media:
www.darchin.in , www.troject.com

:آدرس شبکههای اجتامعی
www.darchin.in , www.troject.com
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Name: Rahsepar

19

 اولین سامانه امن سفر اشرتاکی:زمینه فعالیت

Activity Field: Rahsepar
Products / Services: Trusted Carpooling Platform

 اپلیکیشن رهسپار: خدمات/ نام محصول
3 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 2016
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Tel: 028-33681600

028-33681600 :تلفن

Fax: 028-33681600

028-33681600:منابر

Email: info@rahsepar.net
Web: rahsepar.net

Name: Nomedia tehnoloqy development

20

Activity Field: Providing laas and saas about
multimedia
Products / Services: Vedo-videphostin platform
Precedent (Year): 2016
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

Name: Behinfannavar Amad Hoshmand

17

Activity Field: Developing logistics and
transportation stems by information technology

 بهین فناور آماد هوشمند:نام شرکت

 طراحیوتوسعهسیستمنرمافزاریلجستیکو:زمینه فعالیت
توزیعکاالمبتنیبرفناوریاطالعات
 توسعه نرم افزاهای لوجستیکی بر: خدمات/ نام محصول
مبنای فناوری اطالعات

Products / Services: »Planning and controlling
fleet in the distribution system
Planning and controlling fleet in the supply system
Planning and controlling fleet in the direct system
Planning and controlling fleet in the online
distribution system«

3 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 2016
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

info@rahsepar.net:ایمیل

Tel: 028-33681600

028-33681600:تلفن

rahsepar.net :وب سایت

Fax: 028-33681600

028-33681600:منابر

:آدرس شبکههای اجتامعی
https://telegram.me/rahsepar

Social Media:
https://telegram.me/rahsepar

) توسعه و فن آوری نو مدیا(ودو:نام شرکت
 فعالیت در زمینه زیر ساختی و خدماتی:زمینه فعالیت
مولتی مدیا
 مدیا: خدمات/ نام محصول
3 :)سابقه رشکت (سال
 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

info@baho.ir :ایمیل

Email: info@baho.ir

baho.ir:وب سایت

Web: baho.ir
Name: Bazisazi Ordibehesht pouya caspian

18

Activity Field:Desinqn and mobile qamedsevelopment
Products / Services: «Games Kalamaticdventure with 4wheelers«
Precedent (Year): 2017
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 بازی سازی اردیبهشت پویای کاسپین:نام شرکت
 طراحی و توسعه بازی سازی:زمینه فعالیت
 بازی کلامتیک ماجرا جویی با کلمه: خدمات/ نام محصول
 چرخه4 بازی،
2 :)سابقه رشکت (سال
 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Tel: 028-33681600

Tel: 028-33681600

028-33681600 :تلفن

028-33681600 :تلفن

Fax: 028-33681600

Fax: 028-33681600

028-33681600 :منابر

028-33681600:منابر

Email: reza@ordibeheshtstudio.com

Email: contact@vedo.ir
Web: vedo.ir
Social Media:
https://www.instagram.com/vedo.ir/

203

 شرکت توسعه جمع سپاری رهسپار:نام شرکت

contact@vedo.ir :ایمیل
vedo.ir :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
/https://www.instagram.com/vedo.ir

Web: ordibeheshtstudio.com
Social Media:

https://twitter.com/ordibeheshtstu«
https://www.facebook.com/Ordibehesht.Studio
«https://www.instagram.com/ordibeheshtstudio

reza@ordibeheshtstudio.com :ایمیل
ordibeheshtstudio.com :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
https://twitter.com/ordibeheshtstu«
https://www.facebook.com/Ordibehesht.Studio
«https://www.instagram.com/ordibeheshtstudio
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Name: Online 0 kiloometr

23

 فروشگاه اینرتنتی:زمینه فعالیت

Activity Field: E-commerce, market palce -

 فروشگاه اینرتنتی: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Market palce

2 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 2017
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Name: Karjoo plus

21

 کارجو پالس:نام شرکت

Activity Field: Job seekers social media

 شبکه اجتامعی کار یابی و کسب و کار:زمینه فعالیت

Products / Services:Employment-oriented
business

 اپلیکیشناجتامعیکارجویانایران: خدمات/ نام محصول
:)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year):
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Tel: 028-33681600

028-33681600:تلفن

Tel: 028-33681600

Fax: 028-33681600

028-33681600 :منابر

028-33681600:تلفن

Fax: 028-33681600

028-33681600:منابر

sefrkm@gmail.com :ایمیل

Email: sefrkm@gmail.com

Okm.ir :وب سایت

Web: Okm.ir

@0km.ir:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: @0km.ir

Name: Geo studio

24

 جیو استودیو:نام شرکت

Activity Field: Location Base Game / location
base service

/  خدمات مبتنی برمکان:زمینه فعالیت

Products / Services: Gatekeeper/ map server

نقشهآنالینبومی/ بازیآنالینمحافظان: خدمات/ نام محصول

Precedent (Year): 2016
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

3 :)سابقه رشکت (سال
 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

hi@karjoo.plus :ایمیل

Email: hi@karjoo.plus

www.karjoo.plus :وب سایت

Web: www.karjoo.plus

karjooplus@ :آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: @karjooplus

Name: Rahkarhay hooshmand tejari pishdad

22

Activity Field: Recommender System
Products / Services: Behpand
Precedent (Year): 2017
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 راهکارهایهوشمندتجاریپیشداد:نام شرکت
 سیستم توصیه گر:زمینه فعالیت
 بهپند: خدمات/ نام محصول
2 :)سابقه رشکت (سال
 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Tel: 028-33681600

028-33681600:تلفن

Tel: 028-33681600

028-33681600:تلفن

Fax: 028-33681600

028-33681600:منابر

Fax: 028-33681600

028-33681600:منابر

Email: farazjalili@gmail.com
Web: www.geo-studio.ir
Social Media

205

 صفر کیلومتر:نام شرکت

farazjalili@gmail.com :ایمیل
www.geo-studio.ir :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی

Email: Rhtp.ir@gmail.com
Web: Rhtp.co.ir
Social Media

Rhtp.ir@gmail.com:ایمیل
Rhtp.co.ir :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی

204

Name: sanat noavaran sam aria

27

 فناوری اطالعات:زمینه فعالیت

Activity Field: IT

 کاربوی: خدمات/ نام محصول

Products / Services: CarBoy

1 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 1
Address: No.5 .7th Dead End, Parvin Etesami
St, Fatemi St, Tehran, Iran

، خیابان پروین اعتصامی، خیابان فاطمی، تهران:آدرس
7  پالک،بن بست پنجم
84015600 :تلفن

Tel: 84015600

info@carboy.ir :ایمیل

Email: info@carboy.ir

www.carboy.ir :وب سایت

Web: www.carboy.ir

:آدرس شبکههای اجتامعی
instagram: @carboy.ir»
»telegram: car_boy

Social Media:
«instagram: @carboy.ir
telegram: car_boy»

Name: MAHNA Institute

 صنعت نوآوران سام آریا:نام شرکت

28

Activity Field: Providing Knowledge based services

Address: No 20 East, 5th Floor, Arian Tower,
Mirdamad Blvd, Tehran, Iran

Activity Field: Food information site & Online store

 کاهو:نام شرکت

 سایتاطالعاتمحصوالتغذاییوفروشگاهآنالین:زمینه فعالیت
 (فروشگاه کاهو ) سایت اطالعات: خدمات/ نام محصول
محصوالت غذایی و فروشگاه آنالین

Products / Services:

3 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year)
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Tel:

028-33681600 :تلفن

Fax

028-33681600 :منابر
:ایمیل

Email
Web: Www.cahoo.ir

Www.cahoo.ir :وب سایت

Social Media

آدرس شبکههای اجتامعی

 ارایه دهنده خدمات تخصصی دانش بنیان:زمینه فعالیت

6 :)سابقه رشکت (سال
رشقی۲۰واحد،طبقهپنجم،برجآرین،بلوارمیرداماد، تهران:آدرس

Name: (Daramad Pardazan faraneqar)
pars system pooya faranegar

26

Activity Field: Revenue manaqement
Products / Services: sana
Precedent (Year): 2016
Address: Qazvin-SYNTECH Technology and
Innovation Center Qazvin Islamic Azad University

 فرانگر پــارس سیســتم پویا:نــام شــرکت
)درآمــد پــردازان فرانگر
 خدمات پیش بینی تقاضا و قیمت گذاری:زمینه فعالیت
 سانا: خدمات/ نام محصول
3 :)سابقه رشکت (سال
 قزوین – مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه:آدرس
آزاد اسالمی قزوین

Tel: 22252517

22252517 :تلفن

Fax: 22252537

22252537 :منابر

Tel: 028-33681600

028-33681600:تلفن

info@mahnaa.com:ایمیل

Fax: 028-33681600

028-33681600 :منابر

Email: info@mahnaa.com
Web: www.mahnaa.com
Social Media:

«https://telegram.me/mahnainstitute
https://www.linkedin.com/company/mahna-institute/«

207
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 موسســـه همفکــــــری نواندیشان:نام شرکت
)آشنا (مهنا

Products / Services: »1. Inviting Iranian elites and لنخبگانومتخصصانایرانی
  »جذبپتانسی: خدمات/ نام محصول
professionals who live in other countries in the
areasofscience,technology,economic,culture,etc. ...  فرهنگی و، اقتصادی، فناوری،مقیم خارج از کشور در زمینه های علمی
2. Evaluating Iran technical needs and suggesting
them to founders and investors«
«نیازسنجیوارایهپیشنهاداتبهنیازهایفناورانهورسمایهپذیر
Precedent (Year): -2012Present

Name: Cahoo

www.mahnaa.com :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
https://telegram.me/mahnainstitute https://www.»
«/linkedin.com/company/mahna-institute

Email: Hd_soleimani@yahoo
Web: http://www.faranegar.com
Social Media

Hd_soleimani@yahoo:ایمیل
http://www.faranegar.com:وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی

206

Name: Qeshmvoltage

31

 مهندسیبرقوالکترونیکقشمولتاژ:نام شرکت

Activity Field: Electrical & Electronics  رشکــت مهندســی بــرق و الکرتونیــک قشــم ولتــاژ:زمینــه فعالیــت
Engineering Company of Qeshm voltage , بنیانگذار بومی ســازی تکنولوژی رباتیک و سیســتم های اتوماسیون
leading role in Robotic & Advanced Automation
Systems via IoT Technology localization.
IoTپیرشفتــه با فنــاوری

 » انواع رباتهای صنعتی با استفاده از: خدمات/ نام محصول
)IoT(فناوریاینرتنتاشیاء
 (بااستفادهFMS)سیستمهایرباتیکهوشمندخودکارسازی)IoT(ازفناوریاینرتنتاشیاء
«مجموعهآموزشیوآزمایشگاهی-

Products / Services: « *All Kinds of Industrial
Robots based upon IoT technology including
Dellta , Palletizer , Scara & Cartezian
* Smart flexible Robotic & Automation
manufacturing Systems using IoT technology
* IoT & IIoT laboratory & Educational Equipment«

20 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 20
Address: unit 13-10, NO.14,Karimi Alley ,
Lalezarno ST, Enqelab Ave, Tehrn . Iran

 بیــن، خیابــان اللــه زار نــو،  خیابــان انقــاب،  تهــران:آدرس
 ســاختامن شــاره،  کوچــه مصبــاح کریمی، کوشــک و منوچهــری
13  الــی10  واحــد، 14

Tel: 66733040

66733040 :تلفن

Fax: 66760281

66760281 :منابر

Name: KarenCrowd

Activity Field: Attracting Investment for Startups

 جذب رسمایه برای استارتاپ ها:زمینه فعالیت

Products / Services: Investment, Mentoring,
Education, Consulting

، مربی گری، رسمایه گذاری: خدمات/ نام محصول
 مشاوره،آموزشی

Address: University of Tehran, College of
Engineering, North Amirabad

32

Activity Field: 3D web site
Products / Services: the first 3D rendering
engine under the web of iran
Precedent (Year): 4 years
Address: sattarkhan»St next to the bridge of
yadegar emam

Social Media: @melyon3d

209

88014380:تلفن

Tel: 88014380

Info@KarenCrowd.com :ایمیل

Email: Info@KarenCrowd.com

www.KarenCrowd.com :وب سایت

Web: www.KarenCrowd.com

KarenCrowd :آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: KarenCrowd

Name: Ara Research Co.

Web: www.melyon.ir

 پردیس دانشکده های فنی، امیرآباد شاملی:آدرس
دانشگاه تهران

:آدرس شبکههای اجتامعی
@Robotics_Qeshmvoltage : اینستاگرام

Social Media:
Instagram: @ Robotics_Qeshmvoltage

Email: pr@melyon.ir

4 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year):4

www.Qeshmvoltage.com :وب سایت

Web: www.Qeshmvoltage.com

Tel: 44273021

 کارن کراد:نام شرکت

www.Qeshmvoltage.com :ایمیل

Email: www.Qeshmvoltage.com

Name: tarrah web nasim
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 طراح وب نسیم:نام شرکت
) سه بعدی تحت وب (آنالین:زمینه فعالیت

 اولینموتوررندرسهبعدیتحتوبایران: خدمات/ نام محصول
4 :)سابقه رشکت (سال
جنب پل یادگارامام، ستارخان:آدرس
44273021:تلفن
pr@melyon.ir :ایمیل
www.melyon.ir :وب سایت
@melyon3d:آدرس شبکههای اجتامعی
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Activity Field: Nanotechnology
Products / Services: Atomic Force Microscope
Precedent (Year): 20
Address: Pardis Science & Technology Park,
20thkm of Damavand Road, Tehran I.R. Iran

 آراپژوهش:نام شرکت
 فناوری نانو:زمینه فعالیت
)AFM(  میکروسکوپ نیروی امتی: خدمات/ نام محصول
20 :)سابقه رشکت (سال
، پارک فناوری پردیس، جاده دماوند20  کیلومرت:آدرس
151  پ15 خ نوآوری

Tel: 76250186

76250186 :تلفن

Fax: 76250596

76250596 :منابر

Email: info@ara-research.com
Web: www.ara-research.com
Social Media

info@ara-research.com :ایمیل
www.ara-research.com :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی
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Name: KIAN TAVAN ASIA

35

Activity Field:
Consultation, design and construction
of power systems, electronics,
telecommunications and fiber optics,
biomedical engineering equipment,
software products

 طراحی و ساخت سیستمهای، مشاوره:زمینه فعالیت
 تجهیزات، مخابرات و فیرب نوری، الکرتونیک،برق قدرت
مهندسی پزشکی و نرم افزار

Products / Services:
«• Consultation and Design of Advanced
Industrial measuring Test Bench with
Completely Intelligent System of Metering
Instruments, Three and Single Phase Meters
for Zanjan Power Distribution Company

: خدمات/ نام محصول
»• مشــاوره و طراحــی ســاخت میــز تســت صنعتــی
پیرشفتــه بــا ســامانه کامــا هوشــمند تجهیــزات انــدازه
گیــری و کنتورهــای ســه فــاز و تکفــاز بــرای رشکــت توزیــع
بــرق زنجــان

• Design and construction of 35v to 400v
voltage booster DC-DC converter

 ولــت بــه35 • طراحــی و ســاخت کانورتــر افزاینــده ولتــاژ
 ولــت یــک کیلــو واتــی بــرای ســازمان انــرژی هــای نــو400

• Design and manufacture of acoustic
intelligent monitoring device for
troubleshooting equipment which produce
sound including power transformers
• Design and construction of intelligent
security electronic padlock system
• Designing and constructing air shower
• Design and manufacture of an Ethernet
based remote control system with ARM
microcontroller«
Precedent (Year): 4
Address: science and technology park of
zanjan, Etesmi sq., Zanjan, Iran

•طراحــی و ســاخت دســتگاه مانیتورینــگ هوشــمند
آکوســتیکی جهــت عیبیابــی تجهیــزات صــدادار از جملــه
ترانســفورماتورها
•طراحــی و ســاخت سیســتم الکرتونیکــی قفــل امنیتــی
هوشــمند
)AIR SHOWER( •طراحی و ساخت دوش هوا
• طراحــی و ســاخت سیســتم کنــرل از راه دور مبتنــی بــر
«ARM  بــا میکروکنرتلــرEthernet شــبکه
4 :)سابقه رشکت (سال
 پارک علم و فناوری استان زنجان:آدرس

Name: Noaavaran Houshmand Fartaak
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Activity Field: Online Real Estates Matching
Platform

 نوآوران هوشمند فرتاک:نام شرکت
 سامانه آنالین درخواست ملک:زمینه فعالیت
 اینپین: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Inpin

1 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): Less than 1 year
Address: Unit 7, Floor 4, Number 11.9, Fakhar
Moghadam St. (Hafezi St. intersection),
Dadman Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran, Iran.

، خ فخارمقدم، بلوار دادمان، شهرک غرب، تهران:آدرس
۷  واحد،۴  ط،۹/۱۱  پ،نبش خ حافظی

Tel: 26761268

26761268 :تلفن

Fax: 89775990

89775990 :منابر
info@inpinapp.com :ایمیل

Email: info@inpinapp.com

inpinapp.com :وب سایت

Web: inpinapp.com

:آدرس شبکههای اجتامعی
«@inpinapp
Instagram, Telegram, Twitter
@inpin in Linkedin»

Social Media:
«@inpinapp
Instagram, Telegram, Twitter
@inpin in Linkedin»

Name: Pars system zanjan

34

Activity Field: Information Technology
Products / Services: Internet tax
Precedent (Year): 2 year
Address: No.15 , vahy st., parvin-etesami
st.,zanjan,iran

 پارس سیستم زنگان:نام شرکت
 فناوری اطالعات:زمینه فعالیت
 سامانه تاکسی ایرتنتی: خدمات/ نام محصول
2 :)سابقه رشکت (سال
 زنجان میدان پروین اعتصامی بلوار پروین:آدرس
اعتصامی خیابان وحی پارک علم و فناوری استان زنجان

Tel: 024-33737924

024-33737924 :تلفن

Tel: 33745750

33745750 :تلفن

Fax: 024-33737924

024-33737924 :منابر

Fax: 33745750

33745750 :منابر

Email: KITAKO2018@gmail.com
Web
Social Media: @KITAKONET
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 کیان توان آسیا:نام شرکت

KITAKO2018@gmail.com:ایمیل
وب سایت
@KITAKONET:آدرس شبکههای اجتامعی

Email: info@tak30zanjan.ir
Web: www.tak30zanjan.ir
Social Media: @ Tak30zanjan

info@tak30zanjan.ir:ایمیل
www.tak30zanjan.ir:وب سایت
@ Tak30zanjan:آدرس شبکههای اجتامعی
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نام شرکت :شرکت نوپردازان دادهای آداک

36

زمینه فعالیت:
« .1طراحــی و توســعه نــرم افزارهــای مبتنــی بــر وب
 .2تولیــد نــرم افزارهــای ســفارش مشــری
 .3پیاده سازی نرم افزارهای تلفن همراه (اندروید و )IOS
 .4پیاده سازی پورتال سازمانی
 .5ارایه راهکارهای کسب و کار الکرتونیکی«
نام محصول  /خدمات:
» .1ســامانه جامــع درآمــد و امــور مشرتکین(ســاجد) ویــژه
رشکتهــای آب منطقــهای کشــور
 .2نــرم افــزار اندرویــدی راهنــای جامــع گردشــگری اســتان
زنجــان :زنجانگردی
 .3نرم افزار بازار خودرو(وب و اندروید)
 .4نــرم افــزار جامــع جمــع اوری متکدیــان ویــژه شــهرداری
هــای کشــور
 .5طراحــی وبســایت هــای ســفارش مشــری  /سیســتم
مدیریــت محتــوای آداک
 .6پورتال انجمن های علمی
 .7خدمات دولت الکرتونیک
 .8کنفرانــس الــرت :پایــگاه اطــاع رســانی رویدادهــای ایران
و جهان«
سابقه رشکت (سال)10 :
آدرس:
زنجــان -میــدان پرویــن اعتصامــی -خیابــان پرویــن
اعتصامــی -خیابــان وحــی -پــارک علــم و فنــاوری اســتان
زنجــان -طبقــه اول -واحــد 6

Activity Field:
»1-Design and development of web-based
software
2-Custom Software development
3-Mobile app implementation (Android and
)IOS
4-Implementation of enterprise portals
5- E-business solution provider
6- Development of quality software at the
international level
7- strong presence in Iran software market
«8- Export of software, developed by Adak
Products / Services:
«1- Customer service software for Zanjan
regional water authority
2-Custom Software development
3- Online career testing and registration system
4-Online video conferencing management
system
5-Science and research publication
management system
6- Adak CMS
7- Scientific associations portal
8-E-government service provider
9- Conference Alerts: Iran information center
for scientific events
10- Android app for all-inclusive tourist guide
«of Zanjan province: Zanjan tours
Precedent (Year): 10
Address:
Unit 6, Zanjan Science and Technology Park,
Vahy street, Parvin Etesami street, Parvin
Etesami square, Zanjan

زمینه فعالیت :تولید قطعات کامپوزیتی

Products / Services: Composite structures
and anti-acid industrial coatings

سابقه رشکت (سال)20 :

Precedent (Year): Twenty year

آدرس :زنجان-شهرک کارمندان -بلوار مهدوی–خیابان 12

Address: Unit -15 Floor 8 -Kiyan Tower12-st
Western . Mahdavi Blv - Shahrak karmandanZanjan

غربی برج کیان واحد15
تلفن024-33466102 :

Tel: 024-33466102

منابر024-33465327 :

Fax: 024-33465327

ایمیلkardanan.shayesteh@yahoo.com :

Email: kardanan.shayesteh@yahoo.com

وب سایتwww.kardananshayeste.ir :

Web: www.kardananshayeste.ir

آدرس شبکههای اجتامعی
نام شرکت :فن آوران آریو تندر

Social Media
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زمینه فعالیت -:ســــــــاخت و تولید محصــــوالت صنعتـــی
   محصوالت رباتیک و الکرتونیک
 قالب سازی و ریختگرینــام محصــول  /خدمــات :خــودرو کارتینــگ    ،دســتگاه
تســت نشــتی ،پرینــر هــای  3بعــدی ،طراحــی و ســاخت
مولتــی فیکســچر  ،دســتگاه تشــخیص زلزلــه ،مینــی فــرز
 ، cncدیمــر هــای صنعتی،بــرد هــای کنــرل ماشــین هــای
صنعتــی ،جعبــه دنــده کلیــد هــای فشــار قــوی

تلفن024-33745686:

Tel: 024-33745686

منابر024-33745685:

Fax: 024-33745685

تلفن024- 33737922:

ایمیلinfo@adak-co.ir :

Email: info@adak-co.ir

منابر33737911:

وب سایتhttp://adak-co.ir :

Web: http://adak-co.ir

ایمیلariotonadr@gmail.com:

Social Media: instagram.com/adakco

Activity Field: Composite production

نام محصول  /خدمات :قطعات کامپوزیتی ،اجرای پوشش
های صنعتی ضد اسید

آدرس :آدرس  :زنجان – میدان پروین اعتصامی خیابان
وحی پارک علم و فناوری استان زنجان واحد 15

آدرس شبکههای اجتامعیinstagram.com/adakco:
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Name: Adak Software Co

نام شرکت :کاردانان شایسته

37

وب سایتwww.ariotondar.com :

Name: Kardanane shayeste

Name
Activity Field

Products / Services

Address
Tel: 024- 33737922
Fax: 33737911
Email:ariotonadr@gmail.com
Web: www.ariotondar.com
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Name: SpadSystem Zagros

41

 سامانه اطالع رساين مسافران مرتو:زمینه فعالیت

Activity Field: Software Company

 دیدبان: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Didbaan/SPMS/PIS/
Hamayeshban/Factor169

5 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 5
Address:
No.4.,
Mollasadra
Complex.,
Kharazmi St., Mollasadra St.,Vanak Sq.,
Tehran-Iran

 خیابــان، خیابــان مالصــدرا، میــدان ونــک، تهــران:آدرس
۴  واحــد، مجتمــع مالصــدرا،خوارزمــی

Tel: 88610874

88610874 :تلفن

Fax: 88217150

88217150 :منابر
info@spadsystem.com :ایمیل

Email: info@spadsystem.com

spadsystem.com :وب سایت

Web: spadsystem.com

آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media
Name: MANNIK TARAHAN SOROOSH

42

Activity Field: SOLAR ENERGY
Products / Services: OFF/ON GRID SOLAR
SYSTEM & SOLAR LIGHT & . . .
Precedent (Year): 6
Address: Iranian Research Organization for
Science and Technology (IROST) Sh. Ehsani
Rad St., Enqelab St., Parsa Sq., Ahmadabad
Mostoufi Rd., Azadegan Highway,
Tel: 56277019
Fax
Email: info@mannik.ir/
Web: http://www.mannik.ir/
Social Media
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 اسپاد سیستم زاگرس:نام شرکت

 مان نیک طراحان سروش:نام شرکت
 تولید و اجراي انواع، طراحی، مشاوره:زمینه فعالیت
پروژه هاي انرژي هاي نو اعم از نیروگاهی و روشنایی
: خدمات/ نام محصول
7 :)سابقه رشکت (سال

 پژوهشــکده مــواد و، احمدآبــاد مســتوفی، تهــران:آدرس
انــرژي هــاي نــو ســازمان پژوهــش هــاي علمــی و صنعتــی
ایــران
56277019 :تلفن

Name: Sanat va Danesh Rahpooyan Aflak

39

نام شرکت؛ صنعت و دانش رهپویان افالک

 كنــرل و ســاخت، شبيهســازي، مدلســازي:زمینــه فعالیــت
Activity Field:
Navigation, Automation and Instrumentation اتوماســيونوابـزاردقيق،الكرتونييكورباتيك،سيســتمهايمكانييك
Products / Services: Data acquisition card
(DAQ), Vibration Analyzer, Piezoelectric Drivers,
Navigation Systems (Rassam, Sepehr), and
Motion Capture System

 ســپهر؛ سیســتم، ناوبــری رســام: خدمــات/ نــام محصــول
 درایور، آناالیزر ارتعاشــات،ثبــت حرکــت منــا؛ کارت داده بــرداری
پیزوالکرتیک
7 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 7
Address: Unit 2, No.9, Afarin Alley, Farhad
Hoseinmardi St., Salehi Blvd, Tarasht, Tehran/
Iran.

 خيابــان فرهــاد، بلــوار شــهيد صالحــي، طرشــت، تهــران:آدرس
،9  پــاك، بنبســت اول، خيابــان آفريــن شــايل،حس ـنمردي
2 واحــد

Tel: 66045467

66045467 :تلفن

Fax: 66012587

66012587 :منابر
info@sdra.co.ir :ایمیل

Email: http://sdra.co.ir/

/http://sdra.co.ir :وب سایت

Web: http://sdra.co.ir/
Name: SADRAFAN PARDAZ CO.

40

Activity Field: Design and Manufacturing of Power
Electronic Converters
Products / Services: »Design, Prototyping, and

Manufacturing of power electronic products
Modernization, Upgrading, and Retrofitting power
converters and electric drives in various industries
Installation and Commissioning Services
Repair and Maintenance Services
System Engineering, Project Management and
Consulting Services
Creating RFPs for Industries»

Precedent (Year): 12
Address: «Unit 7, No. 37, Shahid Ghasemi Alley,

Habibollah St., Teymoori St. Sheikh Fazlollah Nuri Highway,
Tehran, I.R.IRAN«

 صدرا فن پرداز:نام شرکت
 تجهیزات الکرتونیک قدرت در توانهای باال:زمینه فعالیت

 اينورتر و باكســهاي كنــريل؛ کانورتر: خدمــات/ نــام محصــول
توربیــن بادی

12 :)سابقه رشکت (سال
 تهـران–بزرگـراهشــیخفضــلاللهنــوری–خیابانتیموری:آدرس
٧ –واحد٣٧–خیابــانحبیــبالهی–کوچهشــهیدقاســمی–پــاک

منابر

Tel: 66090935

66090935 :تلفن

/info@mannik.ir :ایمیل

Fax: 66090956

66090956 :منابر

/http://www.mannik.ir :وب سایت

Email: info@sadrafan-co.com

info@sadrafan-co.com :ایمیل

آدرس شبکههای اجتامعی

Web: http://sadrafan-co.com

http://sadrafan-co.com :وب سایت
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Name:

45

Activity Field:
Developing Platform as A Service (PAAS)
e-Marketplace and e-service in post industry

 همیشه پویا:نام شرکت
 «توسعه پلتفرم های رسویس دهنده در:زمینه فعالیت
»خدمات پستی مدرن- حوزه مکان بازار الکرتونیک

Products / Services:
«cheegel.com
yaapst.com»

: خدمات/ نام محصول
cheegel.com«
»yaapst.com

Precedent (Year): 9

9 :)سابقه رشکت (سال

Address: «No 6105, Jame Building, Fars
Since and Technology Park, Arian mini
city, Dr.Hesabi Bulevard, Shiraz, Iran
zip code: 7197687811 «

، شهرک آرین، بلوار دکرت حسابی، شیراز، «ایران:آدرس
 ساختامن. پارک علم و فناوری فارس،خیابان فناوری
6105  شامره،جامع
»7197687811 :کد پستی

Tel: 987136364359

987136364359 :تلفن

Fax: 987136359364

987136359364 :منابر

Email: crm@cheegel.com
Web:
«www.cheegel.com
www.yaapost.com
www.isdynamic.com»
Social Media:
telegram: @cheegel
@yaapost
Gap: @cheegelmarketplace
@yaapost
Instagram: @cheegelmarketplace
@chidaily7

crm@cheegel.com :ایمیل
:وب سایت
www.cheegel.com«
www.yaapost.com
»www.isdynamic.com
:آدرس شبکههای اجتامعی
telegram: @cheegel
@yaapost
Gap: @cheegelmarketplace
@yaapost
Instagram: @cheegelmarketplace
@chidaily7

Name: Royamotor-e-Hasti

 رويا موتور هستي:نام شرکت

Activity Field: Design and Implementation of
Hibrid and Electrical Car

 طراحي و توليد انواع خودروهاي برقي و:زمینه فعالیت
تبديل خودروهاي بنزيني به هيربيدي

Products / Services: segway,UniCycle,Convert
the Gasoline Cars to the Hibrid Cars

موتور سيكلت يك چرخ،  خودران: خدمات/ نام محصول
سامانه الكرتومكانييك تبديل خودروهاي بنزيني،تعاديل
به هيربيدي
9 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 9
Address: ValiAsr City -On the 20th kilometer
of Varamin Rd-Tehran-Iran

 جاده ورامني شهرك صنعتي20  تهران كيلومرت:آدرس
وليعرص
9122395265 :تلفن

Tel: 9122395265

021-36739856 :منابر

Fax: 021-36739856
Email: didebartar_co@yahoo.com

didebartar_co@yahoo.com :ایمیل

Web: www.bartarmotor.com

www.bartarmotor.com :وب سایت

Social Media: @ bartarmotor

@ bartarmotor:آدرس شبکههای اجتامعی

Name: Method Co.

44

) متد (سهامی خاص:نام شرکت

Activity Field:
rehabilitation and medical equipment and services

 خدمات و تجهیزات پزشکی و توانبخشی:زمینه فعالیت

Products / Services:
rehabilitation and medical equipment and services

 تجهیزات و خدمات پزشکی و: خدمات/ نام محصول
توانبخشی

Precedent (Year): 1993
Address: No. 2, Behestan 4th alley, Pasdaran St.,
Tehran, Iran

25 :)سابقه رشکت (سال
، خیابان بهستان چهارم، خیابان پاسداران، تهران:آدرس
2 پالک

Tel: 22551065

22551065 :تلفن

Fax: 22540501

22540501 :منابر

Email: commercial@method-co.com
Web: www.method-co.com
Social Media:
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commercial@method-co.com :ایمیل
ww.method-co.com :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی

216

Name: Tanin Pardaz Pasargad

48

Activity Field:
Products / Services:
*CI speech processor (Tapps+)
*Tapps+ software (fitting and configuration
software)
*Simulator Interface Box (SIB); for research
purposes
*NAB software (A database software for CI
patients).
*Electrical Tanin’s Tool (ETT); an electro-acoustic
stimulation
frameworkn
(transtympanic
promontory stimulation test).
*Baby cry diagnostic system; (screening
software)
*ASIC design of cochlear implant (R&D version)
book publication MATLAB software for
clinical science

Precedent (Year):
Address: Iran, Tehran, 3rd floor, No.9, Sepid
alley, Poor musa street, Somayyeh street

 طنین پرداز پاسارگاد:نام شرکت
 تولید تجهیزات کمک توانبخشی شنوایی:زمینه فعالیت

: خدمات/ نام محصول
»*بخــش بیرونــی پروتــز کاشــت حلزونــی بــرای ناشــنوایان
)+TAPPS(
*سیســتم شــبیه ســاز الگوریتمهــای پــردازش صــوت در
)SIB(کاشــت حلــزون شــنوایی
*دســتگاه تحریــک کننــده الکرتیکــی چنــد منظــوره
)ETT( برنامــه پذیــر
*نــرم افــزار غربالگــری ناشــنوایی نــوزادان بــا اســتفاده از
)BABY CRY( ســیگنال گریــه
*ســامانه نــرم افــزاری بانــک اطالعاتــی بیــاران کاشــت
)NAB( حلــزون شــنوایی
*نرم افزار ایمپلنت
 بــه-*انتشــار کتابــی بــا عنــوان متلــب بــرای علــوم بالینــی
EEGLAB ضمیمــه
*آموزش*انتشــار مقــاالت علمــی (مقــاالت در زیــر جــدل
»)آمــده اســت

Name: Mandegar Tadbir Ark Iranian

 تولید دستگاه-  فناوری اطالعات:زمینه فعالیت
 درجه360 عکسربداری

Products / Services: 360 degree photography
device

 درجه360  دستگاه عکسربداری: خدمات/ نام محصول
اتوماتیک

Address: 1st floor, NO.514, over the Pastor
intersection, South Shariyati St., Tabriz-Iran.

:منابر

Fax:

mandegartadbir@gmail.com:ایمیل

Email: mandegartadbir@gmail.com

www.tnp360.ir:وب سایت

Web: www.tnp360.ir

t.me/tnp360:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: t.me/tnp360

5 :)سابقه رشکت (سال
، کوچه سپید، خ پورموسی، خیابان سمیه، تهران:آدرس
3 ط،9 پالک

Name: Armina Engineering Company

Fax: 86034218

86034218 :منابر

Products / Services: SolArmina, GP7

taninpardazpasargad@gmail.com :ایمیل
http://taninpardazco.com :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی
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Precedent (Year): 2016/1/5
Address: Commercilization and techmart
unit 1304

 مهندسی پایدار ابتکار آرمینا:نام شرکت
 مواد پیرشفته و انرژی تجدیدپذیر:زمینه فعالیت
GP7  سول آرمینا و: خدمات/ نام محصول
4 :)سابقه رشکت (سال
1304  ساختامن تجاری سازی و فن بازار واحد:آدرس

Tel: 76251689

76251689 :تلفن

Fax: 76251689

76251689 :منابر

Email: info@armina-eng.com
Web: armina-eng.com
Social Media
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 باالتر از تقاطع-خیابان رشیعتی جنوبی- تربیز:آدرس
 طبقه اول- 514  پالک- پاستور
35578902-041 :تلفن

Tel: 041-35578902

Activity Field: advanced Materials

Social Media

1 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 1

86034218 :تلفن

Web: http://taninpardazco.com

 ماندگار تدبیر ارک ایرانیان:نام شرکت

Activity Field: IT360- degree photography
device

Tel: 86034218

Email: taninpardazpasargad@gmail.com

46

info@armina-eng.com :ایمیل
armina-eng.com :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی

218
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Name: sheed soft co
Activity Field: Development
softwares for home users

of

 تولید نرم افزارهای امنیتی برای کاربران:زمینه فعالیت
خانگی

security

 ضد ویروس شید: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Sheed Antivirus

20 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 2008

68  شهریور خیابان بهار پالک17  سمنان بلوار:آدرس

Address: 0233173no 68 bahar st 17 shahrivar
blv semnan city

233173 :تلفن

Tel: 233173

33364873 :منابر

Fax: 33364873

info@sheedsoft.com :ایمیل

Email: info@sheedsoft.com

www.sheedsoft.com :وب سایت

Web: www.sheedsoft.com

t.me/sheedsoft :آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: t.me/sheedsoft

Name: Peeyade

52

Activity Field: City guide
Products / Services: Peeyade application
Precedent (Year): 3 yrs
Address: No 254, Nejatollahi St, Somayeh St,
South Mofatteh St, Tehran
Tel: 86037505
Fax:
Email: info@peeyade.com
Web: peeyade.com
Social Media: instagram.com/peeyade
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 شید افزار رایانه:نام شرکت

 پیاده:نام شرکت
 راهنامی شهری:زمینه فعالیت
 اپلیکیشن پیاده: خدمات/ نام محصول
3 :)سابقه رشکت (سال

 تقاطع خیابان، خیابان سمیه، خیابان مفتح جنوبی:آدرس
۲۵۴  پالک،نجات اللهی
86037505 :تلفن
:منابر
info@peeyade.com :ایمیل
peeyade.com :وب سایت
instagram.com/peeyade :آدرس شبکههای اجتامعی

Name: RASATANIN SHRIF CO

49

Activity Field:
»Design and manufacture of lectronics
and electronics
power and navigation sensores»

 رسا طنین شریف:نام شرکت
 ساخت و تولید در حوزه،  طراحی:زمینه فعالیت
الکرتونیک و الکرتونیک قدرت و سنسورهای ناوبری
 سنسور ناوبری: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Navigation Sensor

13 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 13
Address: Iran , Tehran ,Azadi Avenue , No417,
Unit7

 تهران خیابان آزادی روبروی کارخانه زمزم پالک:آدرس
7 واحد417

Tel: 66570502

66570502 :تلفن

Fax: 66567448

66567448 :منابر
rasatanin.co@gmail.com :ایمیل

Email: rasatanin.co@gmail.com

وب سایت

Web

آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media

Name: Mehr pars Information and
Communication Technology Development Co.

50

Activity Field: ICT - Providing Web Services
Products / Services: DoreNegar / DarsUp
Precedent (Year): 2009
Address: »Unit 118, Imam Khomeini Building,
No. 272, Ali Akbari St., Motahari St., Tehran, Iran
Postal code: 1576653517»
Tel: 88170053
Fax:
Email: info@mparsict.com
Web: www.mparsict.com

 شــــركت مهندســــی توســــــعـــه:نام شرکت
فناوری اطالعات و ارتباطات مهر پارس
 ارائه-  فناوری اطالعات و ارتباطات:زمینه فعالیت
زیرساخت
 درسآپ/  دورهنگار: خدمات/ نام محصول
19 :)سابقه رشکت (سال
- خیابان علــی اکربی- خیابان مطهـــری- »تهران:آدرس
-مجتمع امام خمینی-272 پ-نرسیده به خیابان بهشتی
»1576653517 : کدپستی-118 واحد
88170053 :تلفن
:منابر
info@mparsict.com :ایمیل
www.mparsict.com :وب سایت

220

Name: Noandishan Donyaye Sanat

55

Activity Field:
Self-Explanatory Stop Announcement and
Informing In city Bus And Control Managing
in Public Transportation Fleet.

 اعــام توقــف و اطــاع رســانی گویــا:زمینــه فعالیــت
بــرای اتوبــوس و مینــی بــوس شــهري و مدیریــت کنــرل
)AVL Server( نــاوگان حمــل و نقــل شــهري

Products / Services:
Passenger information system for public
transportation
Outdoor Bus-stop information display
Bus informing system controller
Bus LED destination display
Bus LED interior display

: خدمات/ نام محصول
• اعــام توقــف و اطــاع رســانی گویــا بــرای اتوبوس شــهری
 منایــش مقصــد اتوبوس شــهریLED • تابلوهــای منایشــگر
 داخــل کابیــن اتوبــوس شــهریLED • تابلوهــای منایشــگر
)AVL Server( • مدیریت کنرتل ناوگان حمل و نقل عمومی
• تابلــو ایســتگاه اتوبــوس بــا قابلیــت منایــش زمــان
رســیدن اتوبــوس بــه ایســتگاه
17 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 17
Address: No.2 Innovation 6 Alley, Pardis
Hitechpark, Pardis -Tehran Highway.

 تهران بزرگراه تهران – پردیس پارک فناوری:آدرس
62 پردیس نبش خیابان ششم شامره

Tel: 76250701-5

76250701-5 :تلفن

Fax: 76250701-5

76250701-5 :منابر
info@ndstechco.com :ایمیل

Email: info@ndstechco.com

info@ndstechco.com :وب سایت

Web: info@ndstechco.com

آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media
Name: XaaS Cloud Computing

56

Activity Field: Cloud Computing
Products / Services: Cloud Core Solution
Precedent (Year): 2014
Address: University of Tehran Science & Technology Park
Tel: 86093586
Fax:
Email: info@XaaS.ir
Web: XaaS.ir

223

 نواندیشان دنیای صنعت:نام شرکت

XaaS  ابر:نام شرکت
 ارائه خدمات رایانش ابری:زمینه فعالیت
 راهکارهای جامع ابری: خدمات/ نام محصول
5 :)سابقه رشکت (سال
 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:آدرس
86093586 :تلفن
:منابر
info@XaaS.ir :ایمیل
XaaS.ir :وب سایت

Name: PISHRUN ENERGY

53

 پیشران انرژی:نام شرکت

Activity Field: Monitoring and optimizing energy
consumption

 پایش و بهینه سازی مرصف انرژی:زمینه فعالیت

Products / Services: Control and monitoring
of cooling installations, heating, industrial

 کنــرل و پایــش تاسیســات: خدمــات/ نــام محصــول
 صنعتــی،  گرمایشــی، رسمایشــی
25 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year):25

62پالک-کوثریکم-ابتدایستارخان-میدانتوحید- تهران:آدرس

Address: No. 1 -62St Kowsar - Sattar Khan Ave
-Tohid Sq - Tehran
Tel: 66937040

66937040 :تلفن

Fax: 66432377

66432377 :منابر
poblic@pishrun.com :ایمیل

Email: poblic@pishrun.com

www.pishrun.com :وب سایت

Web: www.pishrun.com

Name: Fanavaran Ettelaate Pezeshki Navid Cimorgh

54

 فن آوران اطالعات پزشکی نوید سیمرغ:نام شرکت

Activity Field: Medical IT Solutions

، فنــاوری اطالعــات حــوزه ســامت:زمینــه فعالیــت
 ژنتیــک، بیوا نفو رما تیک

Products / Services:
1.Genome Analysis Platform(GenAP)
2.Automated Retinal Screening(iSeen)

: خدمات/ نام محصول
GenAP «پلتفرم جامع تجزیه و تحلیل داده های ژنتیکی
»iSeen سیستم غربالگری شبکیه

Precedent (Year): 1
Address:

1 :)سابقه رشکت (سال
 پــارک فنــاوری، جــاده دماونــد۲۰  کیلومــر، تهــران:آدرس
 مرکــز رشــد فنــاوری نخبــگان طبقــه دوم واحــد،پردیــس
۱۲۰۳

Tel:28428480

۲۸۴۲۸۴۸۰ :تلفن

Fax: 48372283

48372283 :منابر

Email: info@cimorgh.ir
Web: info@cimorgh.ir
Social Media:
https://www.linkedin.com/company/cimorgh/

info@cimorgh.ir :ایمیل
info@cimorgh.ir :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
/https://www.linkedin.com/company/cimorgh
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Name: Aydangostar

59

 برنامهنویسی:زمینه فعالیت

Activity Field: Programming

 چیدان: خدمات/ نام محصول

Products / Services: CheeDan

6 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 6
Address: Aydangostar co . Kanal st.

 آیدانگستر:نام شرکت

خیابان کانال-  شهرستان بستک-  استان هرمزگان:آدرس

Name: sandjesh . D. T

57

 مکانیک:زمینه فعالیت

Activity Field: Mechanic

 دستشوی متام اتوماتیک ژیک: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Hand washing

2 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 2
Address:
No.88,8th.Noavaree
St.,Pardis
Technology Park, Km.20 Damavand Rd

 جاده آبعلی پارک فن آوری پردیس20  کیلومرت:آدرس

Tel: 076-44324763

076-44324763:تلفن

Fax: 076-44324763

076-44324763:منابر

Tel: 76250171

76250171 :تلفن

aydangostar@gmail.com :ایمیل

Fax: 76250175

76250175 :منابر

Email: aydangostar@gmail.com

aydan.co :وب سایت

Web: aydan.co

:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media

ایمیل

Email

وب سایت

Web

آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media

Name:
Activity Field:
Products / Services
Precedent (Year)
Address:

60

 عامر اندیش هوشمند:نام شرکت
 تولید نرم افزار و, IT ,  هوش مصنوعی:زمینه فعالیت
مشاوره
ASR  فارس آوا: خدمات/ نام محصول
1 :)سابقه رشکت (سال
5  پاسداران خ برادران پایدارفرد خ گلستان:آدرس
403  واحد192 پالک

Tel: 22794351

22794351 :تلفن

Fax: 22794338

22794338 :منابر

Email: moozes1988@gmail.com
Web: www.amerandish.com
Social Media:
https://www.instagram.com/amerandish
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 سنجش دقیق طول:نام شرکت

moozes1988@gmail.com:ایمیل
www.amerandish.com:وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
https://www.instagram.com/amerandish

Name: Fanavaran Tarh o Tosee Sepna

58

 فناوران طرح و توسعه سپنا:نام شرکت

Activity Field: Mechatronics and Information
Technology

 مکاترونیک و فناوری اطالعات:زمینه فعالیت

Products / Services: Designing intelligent
control and information systems in the
network

 طراحی سیستم های هوشمند: خدمات/ نام محصول
کنرتل و اطالع رسانی در بسرت شبکه

Precedent (Year): 7
Address: No -1115first floor- elites technology
center building – pardis technology park Tehran- Iran

7 :)سابقه رشکت (سال
 مرکز فناوری-  پارک فناوری پردیس- تهران:آدرس
1115  واحد-  طبقه اول- نخبگان

Tel: 98 21 76250233

98 21 76250233 :تلفن

Fax: 98 21 89781150

98 21 89781150 :منابر

Email: info@sepnatech.com
Web: www.sepnatech.com
Social Media: sepnatech

info@sepnatech.com :ایمیل
www.sepnatech.com :وب سایت
sepnatech :آدرس شبکههای اجتامعی

224

Name: karen AfzarNavid Parsian Co.

63

Activity Field: Design/Manufacture/Test any
kind of connector /wires
Products / Services:
Space/Marine/Submarine/car/Railway
Gas/Medical

/Oil-

Address: Mashhad-khorasan science Technology
park
Tel: 9155181148
Fax: 051-35425535

64

Activity Field: Management Consulting
Products / Services:
Market Research, Human Resource
Management, Process Management,
Strategy, Marketing and Start-up Consulting
Precedent (Year): 10 years
Address: 2nd Floor, Number 3, Piroz Dead-end,
Nelson Mandela (Jordan) Boulevard,Tehran,
Iran

 نوآوران صنعت ریلی پایش:نام شرکت
 سیستمهای کنرتل و سیگنالینگ در:زمینه فعالیت
صنعت ریلی

/هوایی/ انواع کانکتورهای فضایی: خدمات/ نام محصول

Products / Services: interlocking systems,
health monitoring systems

 سیستم، سیستم اینرتالکینگ: خدمات/ نام محصول
مانیتورینگ و پایش وضعیت قطار

پزشکی/نفت وگاز/ ریلی/خودرویی/زیرسطحی/دریایی
پارک علم وفن آوری خراسان- مشهد:آدرس

5 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 5 years
Address: tehran, Farjam st., Hussainali st.,
No. 9

 مرکز رشد دانشگاه،9  پ، خ حسینعلی، خ فرجام:آدرس
علم و صنعت ایران

9155181148 :تلفن

Tel: 77195612

77195612 :تلفن

051-35425535 :منابر

Fax: 77195612

77195612 :منابر

 شــــرکت توســــعه ارتباطات:نام شرکت
اقتصادی ایلیا
 مشاوره مدیریت:زمینه فعالیت
 مشاوره مدیریت، تحقیقات بازار: خدمات/ نام محصول
 استارت آپ، اسرتاتژی، فرآیند،در زمینه منابع انسانی
و بازاریابی
10 :)سابقه رشکت (سال
 بن بست- ) بلوار نلسون ماندال (جردن- تهران:آدرس

mirabadi@iust.ac.ir :ایمیل

Email: mirabadi@iust.ac.ir

Name: Arman Pardazan Nozhan

62

Activity Field: Website Design & Application
Development
Products / Services: Appetizer
Precedent (Year): 1
Address: 10th ALY., Ghaem Magham-e Farahani St.,
Beheshti Ave., Unit 7, No 12, Tehran, Tehran -15868
65618, Iran

 آرمان پردازان نوژن:نام شرکت
 توسعه اپلیکیشن و طراحی وبسایت:زمینه فعالیت
 اپتایزر: خدمات/ نام محصول
1 :)سابقه رشکت (سال
، کوچه دهم، خ قائم مقام فراهانی، خ بهشتی:آدرس
۷  واحد،۱۲پالک

طبقه دوم-3  پالک-پیروز

Tel: 88510548

88510548 :تلفن

Tel: 88651729

88651729 :تلفن

Fax: 88510549

88510549 :منابر

Fax: 88651736

88651736 :منابر

Email: info@apnozhan.com

Email: office@ihia-corporation
Web: www.ilia-corporation.com
Social Media
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Activity Field: railway control and signalling
systems

karencompany@yahoo.com :ایمیل

Email: karencompany@yahoo.com

Name: Payesh Railway industro innovators

 تست انواع کانکتورهای, تولید, طراحی:زمینه فعالیت
الکرتیکی ودسته سیم

4 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 1394

Name: ILIA Corporation

 دانش بنیان کارن افزار نویدپارسیان:نام شرکت

office@ihia-corporation :ایمیل
www.ilia-corporation.com :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی

Web: www.apnozhan.co
Social Media:
«t.me/appetizer_pro
linkedin.com/company/apnozhan»

info@apnozhan.com :ایمیل
www.apnozhan.com :وب سایت
آدرس شبکههای اجتامعی
t.me/appetizer_pro«
»linkedin.com/company/apnozhan
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Name: Iran Patent Center

67

 کانون پتنت ایران:نام شرکت

Activity Field: Intelectual Property

 مالکیت فکری:زمینه فعالیت

Products / Services: Foregin Patent

 اخرتاع خارجی: خدمات/ نام محصول
3 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 3
Address: north zanjan st, Sattarkhan, Tehran

 نبش کوی، خیابان زنجان شاملی، ستارخان:آدرس
65  پالک،سیادت
63103131-5 :تلفن

Tel: 63103131-5
Fax: 89777134
Email: info@patentoffice.ir

Social Media: https://www.linkedin.com/
company/iranpatentcenter/

68

Activity Field: Customer Satisfaction Survey,
Smart Polling
Products / Services: elWin
Precedent (Year): 2
Address: 1212. Tech elite Incubator, Pardis
Technology Park - 20Km Damavand Road
Tel: 76251403
Email: Hello@elwin.ir
Web: www.elwin.ir
Social Media:
https://www.instagram.com/elwin.ir/

229

 فنــــــی و مهندســـــی صنعت و:نام شرکت
دریایی فن آوران سیراف

Activity Field: Desing & producing of special
vessels marine equipment

 تولید و ساخت تجهیزات و شناور های:زمینه فعالیت
دریایی

Products / Services: Desing & producing of
special vessels marine equipment

 تولید و ساخت تجهیزات و شناور: خدمات/ نام محصول
های دریایی
20 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 20

E53  شهرک پرند میدان فن آوری فاز توسعه قطعه:آدرس

Address: no.E53 .parand ind.
Tel: 56417217

56417217 :تلفن

info@patentoffice.ir :ایمیل

Fax: 89781816

89781816 :منابر

https://www.linkedin.com/ :آدرس شبکههای اجتامعی
/company/iranpatentcenter

Email: F.SYRAF@YAHOO.COM

F.SYRAF@YAHOO.COM :ایمیل

Web: WWW.SYRAF.COM

WWW.SYRAF.COM :وب سایت

Name: Ir an ian Ve n t u r e Cap it al
A ssoc iat ion

Name: elWin

65

89777134 :منابر
www.patentoffice.ir :وب سایت

Web: www.patentoffice.ir

Name:The thechnical engineering &
industrial marin f.syraf

 حس خوب لبخند پردیس:نام شرکت
 نظرسنجی، سامانه سنجش رضایت:زمینه فعالیت
هوشمند
 الوین: خدمات/ نام محصول
2 :)سابقه رشکت (سال
 پارک فناوری،دماوند-جاده تهران20  کیلومرت:آدرس
1212  واحد، ساختامن مرکز رشد،پردیس
76251403 :تلفن
Hello@elwin.ir :ایمیل
www.elwin.ir :وب سایت
:آدرس شبکههای اجتامعی
/https://www.instagram.com/elwin.ir
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Activity Field: Venture Capital
Products / Services:
Servises to VCs, Acceleratos, Angel Investors:
Promotion, Research, Education, VC /CVC
start consulting, Start-up and high-tech firms’
introduction to VCs, Associate with Government
Precedent (Year): 2012
Address: 3rd floor,No. 21, Laleh Blvd., ,South Sattari
Highway, West Hemmat Highway, Tehran, IRAN

 انجـــمن صنفــــی کارفــــرمایــــی:نام شرکت
صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
 رسمایه گذاری خطر پذیر:زمینه فعالیت

 خدمــات بــه رشکــت هــای رسمایــه: خدمــات/ نــام محصــول
 شــتابدهنده هــا و فرشــتگان کســب و کار،گــذاری خطرپذیــر
 مشــاوره راه انــدازی رشکــت، آمــوزش، پژوهــش، ترویــج:شــامل
، معرفــی طــرح هــای دانــش بنیــان،رسمایــه گــذاری خطرپذیــر
تعامــل بــا نهادهــای دولتــی
7 :)سابقه رشکت (سال
،  بزرگراه ستاری جنوب،بزرگراه همت غرب، تهران:آدرس
 طبقه سوم۲۱  پالک، بلوار الله

Tel: 44493855

44493855 :تلفن

Fax: 44493856

44493856 :منابر

Email: venture.capital.ngo@gmail.com
Web: http://irvc.ir/
Social Media: linkedin: IRVC Association

venture.capital.ngo@gmail.com :ایمیل
/http://irvc.ir :وب سایت
linkedin: IRVC Association :آدرس شبکههای اجتامعی
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Name: Charkh Academy

71

 رسمایهگذاری جسورانه:زمینه فعالیت

Activity Field: Venture Investment
Products / Services:
Services in venture invesment(writing the book
on venture investment,education courses,
content providing in venture investment and
publishing reports about startup ecosystem of
Iran)

 خدمــات در حــوزه رسمایــه: خدمــات/ نــام محصــول
، دوره هــای آموزشــی،گــذاری جســورانه(تالیف کتــاب
تولیــد محتــوا و تولیــد گــزارش هایــی از اکوسیســتم
) کارآفرینــی ایــران
1 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): less than one year

، خیابان پاکستان، خیابان شهید بهشتی، تهران:آدرس
5  پالک،بن بست دوم

Address: No 2 ,5nd Dead End, Pakistan St,Beheshti
Ave, Tehran, Iran

88737425 :تلفن

Tel: 88737425

info@charkhacademy.com :ایمیل

Email: info@charkhacademy.com

www.charkhacademy.com :وب سایت

Web: www.charkhacademy.com

 موسســـــه حقـــــوق فـــــــناوري:نام شرکت
اطالعات عدل رايان ايرانيان

 مشاوره حقوقي و وكالت در زمينه فناوري:زمینه فعالیت
تجارت الكرتونيك و جرائم رايانه اي، طالعات

Products / Services: bar/lawyer

،تنظيم قــرارداد، خدمــات مشــاوره: خدمــات/ نــام محصــول
وكالــت دعــاوي

Address: northen sohrevardi 467 no

69

3 :)سابقه رشکت (سال
-  نرسيده به بهشتي-  سهروردي شاميل-  تهران:آدرس
467 باالتر از انديشه يكم پالك

 مبین وان کیش:نام شرکت
 خدمات ارزش افزوده:زمینه فعالیت

Activity Field: VAS

) مرکز نوآوری مبین وان(مبین لند: خدمات/ نام محصول

Products / Services: Mobin One Innovation
Center(Mobinland)

8 :)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year): 2010

7  پالک،  کوچه نهم،  میرعامد،  مطهری، تهران:آدرس

Address: No9, 7 th St. Miremad St. Motahari
Ave. Tehran,Iran.
Tel: 42854000

42854000 :تلفن

Fax: 88531072

88531072 :منابر
info@mobinone.org :ایمیل

Email: info@mobinone.org

www.mobinone.org :وب سایت

Web: www.mobinone.org

آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media

Name: Mustafa(pbuh) Science and
Technology Foundation (MSTF)

70

Activity Field: Science and Technology
Development (Focusing on Islamic World)
Products / Services:
Precedent (Year): 2012
Address: Flat No. 2, No.8 ,2th Alley, Sangabi
Ave, Madar Square, Mirdamad Blvd, TehranIran.

) بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص:نام شرکت
) توسعهعلموفناوری(بامترکزبهجهاناسالم:زمینه فعالیت
 جایزه مصطفی: خدمات/ نام محصول
7 :)سابقه رشکت (سال
 خیابان، میدان مادر، خیابان میرداماد، تهران:آدرس
2  واحد2  پالک، کوچه هشتم،شهید سنجابی

Tel: 22220850

22220850 :تلفن
2222650 :منابر

Tel: 88439365

88439365 :تلفن

Fax: 2222650

Fax: 88457505

88457505 :منابر

Email: info@mustafaprize.org

info@mustafaprize.org :ایمیل

info@irancyberlawyer.ir :ایمیل

Web: http://mustafaprize.org

http://mustafaprize.org :وب سایت

Email: info@irancyberlawyer.ir
Web: irancyberlawyer.ir
Social Media: adlrayan.ir

231

72

Activity Field: It law,Ict law

Precedent (Year): 2016

Name: Mobin One Kish

t.me/farahi_mr :آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media: t.me/farahi_mr

Name: adlrayane iranian

 آکادمی چرخ:نام شرکت

irancyberlawyer.ir :وب سایت
adlrayan.ir :آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media:
https://eitaa.com/mustafaprize http://www.
lenzor.com/mustafaprize https://www.sapp.
ir/mustafaprize
https://www.aparat.com/
mustafaprize https://www.instagram.com/
mustafa_prize/

:آدرس شبکههای اجتامعی
https://eitaa.com/mustafaprize http://www.lenzor.com/
mustafaprize https://www.sapp.ir/mustafaprize https://
www.aparat.com/mustafaprize https://www.instagram.
/com/mustafa_prize
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Name: BC DIGITAL

1

73

Name

Activity Field: IT & ICT Security
Products / Services: Network Security

-

 خدمات الکرتونیک به شهروندان: خدمات/ نام محصول
به همراه دبیرحانه تهران هوشمند

Products / Services

Address: Von-Vincke-str.
Tel: 4925153958482

:)سابقه رشکت (سال

Precedent (Year)

Email: info@bcdigital.de

تقاطع حافظ شاملی-خ زرتشت رشقی- تهران:آدرس

Address

Web: www.bcdigital.de

Name: LLC “Stavropol-3ARM”

 حوزه فناوری اطالعات و شهر هوشمند:زمینه فعالیت

Activity Field

Digital transformation

2

Tel: 84169000

84169000 :تلفن

Fax: 88903867

88903867 :منابر
info.tmicto@tehran.ir :ایمیل

Email: info.tmicto@tehran.ir
Webwww.tmicto.ir

Activity Field:Construction

»www.tmicto.ir www.smart.tehran.ir» :وب سایت

www.smart.tehran.ir

:آدرس شبکههای اجتامعی

Social Media

Products / Services: glass composites, local treatment facilities, integrated pumping stations

 سازمان فناوری اطالعات و:نام شرکت
ارتباطات شهرداری تهران

Address: Stavropol, ave.Kulakova, 18, cab. 302
Tel: +7 (800) 222-76-01

Name: Hana Salamat Gostar Iranian(HSGI)

Email:info@npostruktura.com

Activity Field: knowledge based medical
devices marketing and sale broker
Pardis Technology Park›s Broker in Health
Industry

Web: www.npostruktura.com

Name: Wi6Labs
Activity Field:IT & ICT
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74

 هانا سالمت گستر ایرانیان:نام شرکت

 بازاریابی و فروش محصوالت دانش بنیان:زمینه فعالیت
 کارگزار مرکز خدمات پارک/ در حوزه تجهیزات پزشکی
فناوری پردیس در حوزه سالمت

Products / Services

 خدمات/ نام محصول

Precedent (Year): 4

4 :)سابقه رشکت (سال

Address: 1002#, Techmart Building, Pardis
Technology Park

 واحد، ساختامن فن بازار، پارک فناوری پردیس:آدرس
1002

Products / Services: NETWORK AND INFRASTRUCTURE
SOLUTIONS PROVIDER FOR INTERNET OF THINGS

Tel: 02176277449

02176277449 :تلفن

Address: 1137A avenue des Champs Blancs 510 35, Cesson-Sévigné, France

Fax: 02176277449

02176277449 :منابر

Tel: +33 (0)2 99 63 90 85

Email: Info@hanasalamat.ir

Email:contact@wi6labs.com

Web: www.hanasalamat.ir

Web: www.wi6labs.com

Social Media: https://t.me/hanasalamat

Info@hanasalamat.ir :ایمیل
www.hanasalamat.ir :وب سایت
https://t.me/hanasalamat :آدرس شبکههای اجتامعی
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Name: Sensing Labs

4

Activity Field: IT & ICT
Products / Services: IoT Sensor design, developpement
Address: CAP OMEGA, rond point Benjamin Franklin , 34960 Montpellier cedex 02, France
Tel: +33(0) 4 67 13 01 57
Email: Ludovic.callier@sensing-labs.com
Web: www.sensing-labs.com

Name: Wroclawski Park Technologiczny

5

Activity Field:All fields of Technology
Products / Services: Technologicl companies/services
Address:Muchoborska 424-54 18 Wrocław
Tel: +48 71 798 58 00
Email: wpt@technologpark.pl
Web: www.technologpark.pl

Name: Mina (Hoorand Representative)

6

Activity Field:Energy -Cooling & Environment Technologies
Products / Services:
Address: kunzestrabe 13 DE04249- Leipzig
Tel: 493419801140
Email:Info@mina-eku.de
Web: www.mina-eku.de
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پارک فناوری
پردیس

پــارك فنــاور ی پــرد یــس بهعنــوان مهمتــر یــن و بزرگــر یــن پــارك فنــاور ی كشــور بــا مجــوز
شــورا ی گســرش آمــوزش عــال ی در ســال  1384در ز یرمجموعــه نهــاد ر یاسـتجمهور ی و بــا
همــكار ی تعــداد ی از دانشــگاهها و مراكــز علــم ی  -پژوهــش ی كشــور بــا هــدف تجــار یســاز ی
دســتاوردها ی فنــاوران و ا یجــاد بســر مناســب بــرا ی رشــد فنــاور ی و توســعه بــازار رشكتهــا
ی دانشبــن یــان تــاس یــس شــد.
بــه عنــوان یکــی از ســازمانهای زیرمجموعــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری،
تاکنــون بیــش از  200واحــد فنــاور دانشبنیــان از بیــن بیــش از  1900متقاضــی در حوزههــای
فناوریهــای پیرشفتــه همچــون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،زیســتفناوری ،فنــاوری نانــو،
مــواد جدیــد ،مکانیــک و اتوماســیون بــه عضویــت پــذ یرفتــه شــده و ا یــن واحدهــا ی فنــاور
توانســتهاند مراکــز تحقیــق یــا دفاتــر طراحــی و مهندســی خــود را در پــارک فنــاور ی پــرد یــس
ا یجــاد و مســتقر منــا ینــد.
نشانی :پارک فناوری پردیس ،مجتمع رساج ،واحد122
شامره متاس021-76250250 :
سایت اینرتنتیwww.techbiz.i :

Pardis Technology Park (PTP) as the region’s paradise of technology, under the
auspices of Vice-Presidency for science and technology and a fourteen-entity
Board of Trustees comprising of corporate and real bodies from ministries, science
centers and academies, headed by the First Vice President, pursuing the goals
of commercialization of the research results and, establishing sustainable ties
between University and Industry, is located in a now 60 hectares area, in three
phases, (expandable to 1000 hectares) at 20 km distance to the northeast vicinity
of Tehran.W
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Science and Technology Park Name:
Ardabil Science and Technology Park

2

CEO: Abdolghayoum Gholipouri
Date of Establishment (Year): 2013
Available Services:
Financial
services,
commercialization,
consultation,
education,
establishment
Number of Joined Companies: 66

 دکرت عبدالقیوم قلی پوری:مدیر پارک
1393 :سال تاسیس
:خدمات قابل ارائه به اعضا
، آموزشــی، مشــاوره ای، تجــاری ســازی،خدمــات مالــی
اســتقرار
66 :تعداد رشکت های عضو

Science and Technology Park Name:
Science and Technology Park of Kurdistan

1

CEO: Dr. Khaled Saeidi
Date of Establishment (Year): 2013
Available Services:
Technical and specialized services, Public
services, Facility and Location of deployment
Number of Joined Companies: 115

 پارک علم و فناوری کردستان:نام پارک
 دکرت خالد سعیدی:مدیر پارک
1392 :سال تاسیس
:خدمات قابل ارائه به اعضا
، تسهیالت، خدمات عمومی،خدمــــات فنی تخصصــــی
خدمات استقرار
115 :تعداد رشکت های عضو

Number of Products: 70

70 :تعداد محصوالت رشکت های عضو

Number of Products: 31

31 :تعداد محصوالت رشکت های عضو

Number of Inventions: 25

25 :تعداد اخرتاعات رشکت های عضو

Number of Inventions: 21

21 :تعداد اخرتاعات رشکت های عضو

Area: 2500
Address: Bakeri square, Shariati square

2500 :مساحت پارک
 میدان باکری و میدان رشیعتی:محل استقرار

Area: 8600
Address: Zakariya razi St., Ghane Sq.,
Baharan, Sanandaj

8600 :مساحت پارک
- میــدان قانــع- شــهرک بهــاران- ســنندج:محــل اســتقرار
خیابــان زکریــای رازی

Tel: 045-33258420

045-33258420 :تلفن

Tel: 087-33730502

Fax: 045-33525371

045-33525371 :منابر

087-33730502 :تلفن

Fax: 087-33777066

087-33777066 :منابر

Email: ardabilstp@gmail.com
Web: Ardabilstp.com
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 پارک علم و فناوری استان اردبیل:نام پارک

ardabilstp@gmail.com :ایمیل
Ardabilstp.com :وب سایت

Email: Kurdstp@gmail.com
Web: www.STPOK.ir

Kurdstp@gmail.com :ایمیل
www.STPOK.ir :وب سایت
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نام پارک :پارک علم و فناوری استان سمنان

Science and Technology Park Name:
Semnan Science & Technology Park

3

مدیر پارک:دکرت سید محمد اسامعیل جاللی

CEO: seyed mohammad Esmaeel Jalali

سال تاسیس1381 :
خدمات قابل ارائه به اعضا:
خدمــات اســتقرار شــامل اســتقرار رشکتهــا و موسســه
فنــاور و دانشبنیــان در فضاهــای دفــری و کارگاهــی
پردیــس پــارک و مراکز رشــد (اخذ زمیــن در مجموعه پارک
بــهمنظــور ســاخت فضــای کارگاهــی مــورد نیــاز رشکــت)
خدمــات بازاریابــی شــامل برقــراری ارتباطــات مفیــد و
کارآمــد بــا ســازمانها ،بخــش خصوصــی و ســایر متقاضیان
بــه منظــور معرفــی محصــوالت تولیــدی رشکتهــا و
موسســات فنــاور و دانشبنیــان و فراهمســازی زمینــه
حضــور فعــال در منایشــگاههای تخصصــی داخلــی و خارجی
خدمــات مشــاوره ای شــامل مشــاورههای حقوقــی،
بازاریابــی ،بازارســازی ،بهبــود روشهــای بازاریابــی
و مدیریــت فــروش محصــوالت فنــاور و دانشبنیــان
رشکتهــا و موسســات مســتقر در پــارک و مراکــز رشــد
وابســته
تعداد رشکت های عضو213 :

Date of Establishment (Year): 2002
Available Services:
Deployment services include establishment
of companies and technology institute in
the office and campus area of the park
and growth centers) Obtaining land in
the park›s complex to build the workshop
space required by the company(Marketing
effective
the

and

efficient

organizations,

include

with

services

communication

private sector, and other applicantsAdvisory
services include legal counseling, marketing,
marketing, improving marketing methods

Number of Joined Companies: 213

تعداد محصوالت رشکت های عضو400 :

Number of Products: 400

تعداد اخرتاعات رشکت های عضو40 :

Number of Inventions: 40

مساحت پارک370000 :
محل استقرار :شاهرود ،بلوار دانشگاه
تلفن023-32300275-9 :
منابر023-32300280 :
ایمیلinfo@sstp.ir :
وب سایتwww.sstp.ir :

Area: 370000
Address: univercity Blvd, Shahrood, Iran
Tel: 023-32300275-9
Fax: 023-32300280

نام پارک:
مرکز فناوری و نوآوری سینـــــــتک دانشـگاه
آزاد اسالمی قزوین
مدیر پارک :دکرت مرتضی موسی خانی
سال تاسیس91 :
خدمات قابل ارائه به اعضا:
خســینتک یــک مرکــز فنــاوری و نــوآوری در دل دانشــگاه
آزاد اســامی قزویــن مــی باشــد کــه هــدف خــود را
تبدیــل شــدن بــه بزرگرتیــن اکوسیســتم تحقیقاتــی –
نــوآوری دانشــگاهی ایــران تعییــن کــرده اســت و در ایــن
راه ماموریــت خــود را تولیــد ثــروت از دانــش میدانــد.
ســینتک در ســال  91بــا تجمیــع مراکــز مختلفــی در فضایی
بالــغ بــر  14000مــر مربــع افتتــاح شــد و هــم اکنــون
میزبــان  23آزمایشــگاه مختلــف در مراکــزی همچــون
مرکــز تحقیقــات مکاترونیــک ،مرکــز تحقیقــات خــودرو،
مرکــز صنعــت ســاختامن ،مرکــز مدیریــت و بهرهــوری و
علــوم شــناختی تحــت عنــوان مراکــز تحقیقاتــی و مرکــز
شــد و مرکــز شــتابدهنده مــی باشــد .ایــن مرکــز خدمــات
متعــددی از جملــه مشــاوره بازایابــی محصــوالت ،حامیــت
هــای متنــوع و متعــدد مســتقیم و غیــر مســتقیم مالــی،
هامهنگــی و برگــزاری منایشــگاههای ملــی و بیناملللــی،
آزمایشــگاههای کامــا مجهــز و بســیاری از رسویســهای
دیگــر درخواســت شــده توســط اعضــا را بــرای آنهــا فراهــم
میــآورد.
تعداد رشکت های عضو49 :
تعداد محصوالت رشکت های عضو25 :
تعداد اخرتاعات رشکت های عضو4 :
مساحت پارک14000 :
محــل اســتقرار :قزویــن – مرکــز فنــاوری و نــوآوری
ســینتک دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن

CEO:Dr.mousa khani
Date of Establishment (Year): 2012
Available Services:
SYNTECH Technology and Innovation Center
is the research and development heart of
)Islamic Azad University of Qazvin (QIAU
which aims to be the best of its kind in Iran
among similar ecosystems. The Chief goal of
SYNTECH is creating wealth from knowledge.
SYNTECH was primarily established in 2011
to take benefit from high level potentials
of miscellaneous research departments of
QIAU in terms like mechatronics and robotic,
automotive, civil engineering, management
and industrial engineering, cognitive science
and to create synergy from integration of
these centers with potentials of its faculties.
SYNTECH services for its members are
marketing assistant for their products,
different types of direct or indirect financial
support, supporting and coordinating national
and
international
exhibitions,
entirely
equipped laboratories and many other extra
required services requested from members.
Number of Joined Companies: 49
Number of Products: 25
Number of Inventions: 4
Area: 14000
Address: Qazvin-SYNTECH technology and
innovation center Qazvin Islamic azad
university

Email: info@sstp.ir

تلفن028-33681600 :

Tel: 028-33681600

Web: www.sstp.ir

منابر028-33681600 :

Fax: 028-33681600

ایمیلsanat@qiau.ac.ir :
وب سایتQiau.ac.ir :
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Science and Technology Park Name:
SYNTECH Technology and Innovation
Center Qazvin Islamic Azad University

Email: sanat@qiau.ac.ir
Web: Qiau.ac.ir
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Science and Technology Park Name:
City Innovation & Technology Center
(Tehran Municipality)

6

CEO:Reyhaneh Vahidian
Date of Establishment (Year): 2016
Available Services:
1. Providing consulting services in the fields
of economics, finance and investment, legal
and intellectual property of urban startups.
2. Database of Urban Ideas, Opportunities,
Infrastructures and Facilities
Number of Joined Companies: 0

 ریحانه وحیدیان:مدیر پارک
1395 :سال تاسیس
:خدمات قابل ارائه به اعضا
 مالــی و، ارائــه خدمــات مشــاوره در زمینــه اقتصــاد.1«
 حقوقــی و مالکیــت فکــری کس ـبوکارهای،رسمایهگــذاری
نویــن شــهری
 بانــک اطالعاتــی ایدههــا و فرصتهــای و زیرســاخت و.2
»امکانــات شــهری
0 :تعداد رشکت های عضو

Number of Products: 0

0 :تعداد محصوالت رشکت های عضو

Number of Inventions: 0

0 :تعداد اخرتاعات رشکت های عضو

Area: 1400
Address: No.2 - Shaghayegh Alley, North
Ostad Hassan Bana Street, Tehran

1400 :مساحت پارک
 تقاطــع بزرگــراه امــام علــی (ع) و-  تهــران:محــل اســتقرار
 انتهــای،) خیابــان اســتاد حســن بنــا (شــالی،زیــن الدیــن
2  پــاک،بــن بســت شــقایق

Tel: 96015420

96015420 :تلفن

Fax: 22963713

22963713 :منابر

Email: info.citc@tehran.ir
Web: citc.tehran.ir
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:نام پارک
مرکز نوآوری و پارک فناوری شهر
)(وابسته به شهرداری تهران

info.citc@tehran.ir :ایمیل

Science and Technology Park Name:
Zanjan science and technology Park

5

CEO: Dr.davoud moradkhani
Date of Establishment (Year): 2017
Available Services:
All-round financial support from all-round
technological and intellectual units
Number of Joined Companies: 35

 پارک علم و فناوری استان زنجان:نام پارک
دکرتداود مرادخانی:مدیر پارک
1396 :سال تاسیس
:خدمات قابل ارائه به اعضا
حامیتهای همه جانبه مادی معنوی از واحدهای فناور
35 :تعداد رشکت های عضو

Number of Products: 30

30 :تعداد محصوالت رشکت های عضو

Number of Inventions: 15

15 :تعداد اخرتاعات رشکت های عضو

Area: 800
Address: No.15 , vahy st., parvin-etesami
st.,zanjan,iran

800 :مساحت پارک
 زنجــان میــدان پرویــن اعتصامــی بلــوار:محــل اســتقرار
پرویــن اعتصامــی خیابــان وحــی پــارک علــم و فنــاوری
اســتان زنجــان

Tel: 024-33745750

024-33745750 :تلفن

Fax: 024-33745750

024-33745750 :منابر

Email: info@zstp.ir
Web: www.zstp.ir

info@zstp.ir :ایمیل
www.zstp.ir :وب سایت

citc.tehran.ir :وب سایت
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Science and Technology Park Name:
Isfahan Science and Technology Town
(ISTT)

7

 دکرت سید مهدی ابطحی:مدیر پارک

CEO: Dr. Sayyed Mahdi Abtahi
Date of Establishment (Year): 1993
Available Services:
ISTT is a complex of several Science Parks
and Technology Business Incubators and
intends to attract national and international
investments through providing value-added
services (e.g. settlement, financial support,
business development, marketing, training
and

consultations,

and

international

services) to knowledge-based companies.
Number of Joined Companies: 510
Number of Products: 3250
Number of Inventions: 286
Area: 5200000
Address: «Isfahan Science and Technology
Town, Isfahan, Iran
P.O. Box: 666-84155

1375 :سال تاسیس
:خدمات قابل ارائه به اعضا
حامیــت از رشکتهــای دانــش بنیــان از طریــق ایجــاد
و مدیریــت مراکــز رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری
 مالــی و، اســتقرار و اســکان،و ارائــه خدمــات عمومــی
، آمــوزش و مشــاوره، بازاریابــی، پروژهیابــی،اعتبــاری
...  اطالعرســانی و، بیناملللیســازی،فنــی و تخصصــی
510 :تعداد رشکت های عضو
3250 :تعداد محصوالت رشکت های عضو
286 :تعداد اخرتاعات رشکت های عضو
5200000 :مساحت پارک
 استان اصفهان:محل استقرار

Tel: 031-33865355

031-33865355 :تلفن

Fax: 031-33862355

031-33862355 :منابر

Email: info@istt.ir

info@istt.ir :ایمیل

Web: www.istt.ir

245

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:نام پارک

www.istt.ir :وب سایت
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رسمایهگذاری
و مشارکت
یکــی از رویکردهــای اصلــی منایشــگاه بیــن املللــی نــوآوری و فنــاوری ( )INOTEXکمــک بــه
توســعه تجــارت بیــن امللــل رشکــتهــای فنــاوری و اســتارتاپهــا و در کل ،اکوسیســتم نــوآوری
اســت .در ایــن راســتا ضمــن دعــوت از رشکتهــای فنــاور و رسمایــه گــذاران خارجــی بــرای حضــور
در منایشــگاه ،هیــأتهــای تجــاری مختلفــی نیــز از منایشــگاه بازدیــد مــیکننــد و از طریــق
مالقــاتهــای رودررو و نشســتهــا ،امــکان تعامــل بیــن املللــی فراهــم اســت.
امــا منایشــگاه نقطــه رشوع ایــن ارتباطــات اســت و بعــد از منایگشــاه مذاکــرات ادامــه دارد تــا
توافــق نهایــی حاصــل شــود .در ایــن مســیر طوالنــی و پــر پیــچ و خــم ،ابهامــات و ســواالت زیــادی
رودرروی طرفیــن اســت؛ دبیرخانــه منایشــگاه بــا شناســایی آنهــا و خدمــات مــورد نیــاز تجــارت
بیــن امللــل ،نهادهــای مختلفــی را بــه منایشــگاه دعــوت کــرده اســت کــه ایــن مســیر را تســهیل
کننــد .ایــن مراکــز عبارتنــد از:

ســازمان رسمایــه گــذاری و کمــک هــای
اقتصــادی و فنــی ایــران

ســازمان
ســــرمایهگذاری و
کمکهای اقتــــصادی و فــــنی
ایــران

Organization for Investment Economic and
Technical Assistance of Iran

آدرس :تهــران  ،میــدان امــام خمینــی (ره) خیابــان بــاب هامیــون خیابــان صــور
ارسافیــل خیابــان داور  -وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی  -ســازمان رسمایــه
گــذاری و کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران
تلفن 39902010:فکسinfo@investiniran.ir www.investiniran.ir 33967073:
وظایــف ســازمان ،مترکــز و تنظیــم و انجــام امــور مربــوط بــه رسمایــه گــذاری خارجــی
در ایــران ،رسمایــه گــذاری ایرانیــان در خــارج ازکشــور ،تامیــن مالــی خارجــی اعــم از
اعطــای وام و اعتبــارات بــه ســایر کشــورها و یــا اســتقراض از منابــع بیــن
املللــی ،و قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر ایجــاد و هامهنگــی
و گســرش روابــط بــا ســایر کشــورها و مناطــق
جهــان موسســات و نهادهــای مالــی و
بیناملللــی اســت.

بانــک
تـــــو ســـــعــه
صــادرات ایــران

سیاستگذاری و قانونگذاری در
زمینه رسمایه گذاری خارجی

بانک توسعه صادرات ایران

تسهیالت مالی به صادرکنندگان
خدمات و محصوالت فناورانه ،اعطــــای
اعتبار به مشرتیان خارجی برای خرید
از ایران

مرکز فناوریهای پیرشفته ایران-ترکیه

کمک به استارتاپها و فناوران
داخلی برای توسعه ارتباطات فناوری-
تجاری با کشور ترکیه

Regus

ارائه خدمات فضای اشرتاکی در تهران

Export Development Bank of Iran

آدرس :تهــران  -میــدان آرژانتیــن  -خیابــان شــهید احمــد قصیــر (بخارســت)  -نبــش
خیابــان پانزدهــم  -بــرج توســعه
info@edbi.ir www.edbi.ir
تلـفــــــن 88709022 :فکــس88702848 :
بانــک توســعه صــادرات ایــران بــه عنــوان تنهــا بانــک تخصصــی و توســعهای و
مجــری امیــن سیاسـتهای دولــت در امــر تأمیــن مالــی و تســهیل صــادرات کشــور
و گســرش مبــادالت تجــاری بیناملللــی ،بــا اتــکاء بــه نیــروی انســانی متعهــد
و متخصــص ،اســتفاده از رسمایــه دولــت و ســایر منابــع مالــی و بهرهگیــری از
اســتانداردها ،روشهــا و فناوریهــای نویــن بانکــداری ،انــواع خدمــات بانکــی و
بیمــهای را بــه صادرکننــدگان کاالهــا و خدمــات ارایــه مــی دهــد.
اســراتژی هــای بانــک ،مترکــز و تعهــد بــه حامیــت از رشــد و
توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور و نیــز افزایــش
بهــره وری توســعه ای منابــع مالــی
اســت.

رشکــت
ردل ایــران

Rödl & Partner Consulting Company

آدرس :تهــران – میــدان ونــک  -خیابــان خدامــی – خیابــان آفتــاب – ســاختامن
مادیــران (پــاک )3
تلـفـنwww.roedl.com/iran 86092309 :

Rödl & Partner
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jose.campos-nave@roedl.com

رشکتهایــی کــه قصــد دارنــد در یــک کشــور جدیــد رشوع بــه فعالیــت تجــاری کننــد،
بــا ریســکهــای زیــادی مواجهنــد کــه یکــی از ایــن ریســکهــا عــدم اطــاع و
تســلط کافــی بــر روی قوانیــن و ضوابــط کســب و کار و تجــارت در کشــور مقصــد
اســت .رشکــت  Rödl & Partnerیــک رشکــت آملانــی اســت کــه پنجاهمیــن دفــر خــود
در دنیــا را در تهــران گشــود و خدمــات متنوعــی از جملــه خدمــات حقوقــی،
مشــاوره مالیاتــی ،حســابداری و حسابرســی ،تأمیــن مالــی و
مشــارکت و  ...را ارائــه م ـیکنــد.

ارائه خدمات حقوقی و قانونی به
رسمایه گذارن خارجی
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مرکز
فناوریهای
پیرشفته ایران  -ترکیه
Iran High-Tech Turkey Centern

آدرس :تهــران – میــدان ونــک  -خیابــان حقانــی  -بیــن گانــدی و نلســون مانــدال -
پــاک  - 40طبقــه دوم  -واحــد 23
تلـفن 86085830 :فکــسinfo@dadfco.ir www.enamad.ir www.ihttc.ir 86085905 :
ایــن مرکــز بــه منظــور ارائــه خدمــات متنــوع بــه رشکتهــای فنــاور و افــراد
نــوآور کشــورهای ایــران و ترکیــه از جملــه خدمــات تجــاریســازی محصــوالت
فناورانــه ،مطالعــه بــازار ،مشــاوره تجــاری محصــوالت بــا قابلیــت صــادرات ،خدمــات
آزمایشــگاهی و دریافــت مجوزهــا ،تبــادل فنــاوری ،ارزشــگذاری
فنــاوری و  ...ایجــاد شــده اســت و هــدف آن توســعه
تبــادالت فنــاوری میــان ایــن  2کشــور
اســت.

ریگــس
ایــران
Iran Regus

آدرس :تهران ،خیابان ولیعرص (عج) – روبروی پارک ملت  -برج سایه
info@ifb.ir www.iran.regus.com
فکس33967073 :
تلفن48009000 :

بســیاری از کســب و کارهــا بــرای رشوع ،نیــازی بــه فضــای بــزرگ و مجزایــی ندارنــد؛
آنهــا حتــی ممکــن اســت فضــای کاری خــود را بــه مــدت یکســال نیــاز نداشــته
باشــند .ریگــس ،یــک رشکــت بــزرگ بیــناملللــی اســت کــه در بیــش از 900
شــهر دنیــا دفــر دارد و خدماتــی از قبیــل فضــای اداری ،دفــر مجــازی ،فضــای
اشــراکی ،اتــاق جلســه و  ...را ارائــه مــیکنــد .بــا عضویــت در
ریگــس در شــهر خــود ،از خدمــات ایــن شــبکه در
رسارس جهــان مــیتــوان اســتفاده
کــرد.
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رویداد نوآوری
نوآورانه

در ایــران عزیزمــان منایشــگاه هــای گوناگونــی بــا اهــداف متفــاوت برگــزار مــی شــوند .هــر
منایشــگاه بــا توجــه بــه اهــداف مرتبــط و رشکــت کننــده هــا و بازدیــد کننــده هــای آن ،مســیر
خــاص خــود را طــی مــی کنــد .منایشــگاه  INOTEXنیــز یکــی از منایشــگاه هــای کشــورمان بــوده
کــه همــه ســاله بــا هــدف جمــع آوری رشکــت هــای دانــش بنیــان ،خالــق و نــوآور در کنــار
یکدیگــر برگــزار مــی شــود .بــا توجــه بــه رویکــرد منایشــگاه و ایــن نکتــه کــه مــا دربــاره یــک
منایشــگاه نــوآوری حــرف میزنیــم ،دیــدن فضــای نوآورانــه در محیــط اجرایــی آن؛ امــری الزم و
بدیهیســت .اگــر ســال هــای گذشــته از ایــن منایشــگاه بازدیــد کــرده باشــید ،شــاهد رشکــت
هــای خالــق و نــوآور امــا در محیطــی یکنواخــت و متــداول منایشــگاهی بــوده ایــد .بنابرایــن در
هفتمیــن دوره منایشــگاه  INOTEXتصمیــم بــر خالقانــه تــر شــدن ایــن منایشــکاه گرفتــه شــد.
رویــداد «نــوآوریِ نوآورانــه» بــا ایــن هــدف توســط تیــم فکرینــو برنامــه ریــزی و اجــرا شــد .ایــن
رویــداد شــامل  5روز رقابــت حســاس میــان افــراد و گــروه هــای ایــده پــرداز در قالــب طــرح
مســئله ،ورکشــاپ آموزشــی ،کار تیمــی و فــردی ،منتورینــگ و ارائــه بــوده اســت .پــس از 3
هفتــه مهلــت بــرای ثبــت نــام رایــگان رشکــت کننــدگان بــا ظرفیــت کل  85نفــر ،روز اول رویــداد
در تاریــخ  1397/2/6آغــاز شــد .رشکــت کننــدگان پــس از رصف صبحانــه در جلســه توضیــح
مســئله و ورکشــاپ آموزشــی گیمیفیکیشــن توســط مهنــدس غفــاری از ســاعت  10:30صبــح الــی
 5:30عــر حضــور یافتنــد .روز دوم رویــداد در فضایــی کامــال متفــاوت اجــرا شــد .رشکــت
کننــدگان ایــن روز را بــه بازدیــد میدانــی از محــل دامئــی منایشــگاه هــا و ســپس محــل برگــزاری
منایشــگاه  INOTEXواقــع در بوســتان گفتگــو گذراندنــد .بــا توجــه بــه دایــر بــودن منایشــگاه
 Beauty Iranو  ، JobXبازدیــد از محــل دامئــی منایشــگاه هــا بــا هــدف بررســی چالــش هــای
موجــود ،مشــاهده نقــاط قــوت و ضعــف و همچنیــن شــبیه ســازی فضــای منایشــگاهی در ذهــن
ایــده پــردازان انجــام شــد .ســپس بــا همــکاری رشکــت اثنــا (مجــری منایشــگاه ) INOTEX 2018
رشکــت کننــدگان متامــی بخــش هــای محــل منایشــگاهی بوســتان گفتگــو و محدودیــت هــا و
قابلیــت هــای آن را از نزدیــک بررســی کردنــد .پــس از حــدود یــک هفتــه فرصــت بــرای ایــده
پــردازی و کار گروهــی ،روز ســوم در تاریــخ  12اردیبهشــت آغــاز شــد .نیمــه اول روز بــه آمــاده
ســازی و تکمیــل ایــده هــا بــا حضــور مربیــان گذشــت .پــس از پذیرایــی ناهــار ،ارائــه اولیــه ایــده
هــا بــدون حضــور داوران آغــاز شــد .هــدف از ایــن ارائــه ،هــم افزایــی میــان متــام ایــده هــای
رشکــت کننــدگان و افزایــش بــازده خروجــی ایــده هــا بــود .روز چهــارم نیــز بــه همیــن منــوال و
بــا حضــور مربیانــی در زمینــه هــای ارائــه رسیــع ،گیمیفیکیشــن ،منونــه ســازی و ایــده کاوی طــی
شــد .در روز پایانــی رویــداد ،رشکــت کننــدگان بــه ارائــه نهایــی ایــده هــای خــود در مــدت زمــان
 4دقیقــه بــرای هــر تیــم مقابــل هیئــت  5نفــره داوران پرداختنــد .در پایــان رویــداد ،هیئــت
داوران  12ایــده برتــر از میــان  38ایــده ارائــه شــده را انتخــاب کردنــد .جوایــز ایــن مســابقه
بــه ترتیــب  4میلیــون تومــان 2 ،میلیــون تومــان و  1،5میلیــون تومــان بــه  3تیــم برتــر در روز
منایشــگاه  INOTEX 2018اهــدا مــی گــردد .همچنیــن بــا حامیــت رشکــت اثنــا ،جایــزه یــک میلیــون
تومانــی بــه یکــی از تیــم هایــی کــه بیشــرین همــکاری را بــا ایــن مجموعــه در راســتای اجــرای
ایــده اش داشــته باشــد اختصــاص داده خواهــد شــد.
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رویداد
INOTEX Pitch

رویــداد رقابــت اســتارتاپی  inotexpitchبــه عنــوان یکــی از بخــش هــای جانبــی منایشــگاه 2018
 Inotexبــرای اولیــن بــار برگــزار میشــود .هــدف از ایــن رویــداد معرفــی اســتارتاپ هــا و ایــده
هــای برتــر بــه رسمایــه گــذاران و شناســایی تیــم هــا و اســتارتاپ هــای فعــال در شــهرهای
مختلــف میباشــد.
مرحلــه اولیــه ایــن رقابتهــا ،در خــرداد و تیرمــاه (مــاه ژوئــن ســال  )2018در  ۴شــهرایران
(تهــران ،اهــواز ،شــیراز و مشــهد) از تاریــخ  13۹۷/۳/۲۹تــا  13۹۷/۴/۷برگــزار خواهــد شــد .افــرادی
کــه بــرای رشکــت در ایــن رویــداد ثبــت نــام آنالیــن انجــام دهنــد پــس از داوری اولیــه بــر روی
ایدههایشــان مجــوز حضــور در مرحلــه رقابــت حضــوری را پیــدا میکننــد .تیمهــای راه یافتــه
بــه مرحلــه حضــوری در هــر یــک از شــهرهای محــل برگــزاری فرصــت خواهنــد داشــت در مقابــل
داوران و حضــار ایــده یــا اســتارتاپ خــود را معرفــی کننــد.
در پایــان ایــن رویــداد از هــر شــهر  2تیــم بــرای حضــور در رویــداد نهایــی تهــران کــه همزمــان
بــا منایشــگاه اصلــی در تاریــخ  16تیرمــاه برگــزار خواهــد شــد انتخــاب میشــوند .پــس از انجــام
رقابــت در مرحلــه نهایــی داوران  ۳تیــم را بــه عنــوان تیــم هــای منتخــب معرفــی میکننــد .بــه
تیــم هــای منتخــب جوایــزی اهــدا خواهــد شــد ،همچنیــن بــا توجــه بــه حضــور رسمایهگــذاران
در مرحلــه نهایــی رویــداد  inotexpitchامــکان مذاکــره و جــذب رسمایــه بــرای ایدههــای برتــر
فراهــم خواهــد بــود.
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رویکــرد اثنــا در ســاخت اســتیج بــرای
اجــرای برنامــه هــای اینوتکــس ۲۰۱۸
براســاس نــوآوری در طراحــی شــکل گرفت
کــه شــامل ســاخت ســازهای متشــکل از
 ۱۷۰۰پالــت پالســتیکی در رنــگ هــای
ســبز و زرد و آبــی بــر اســاس هویــت
بــری تعریــف شــده بــرای اینوتکــس
بــود کــه بــا پشــتکار تیــم اجرایــی اثنــا
در حــل مســائلی از قبیــل تحریــم مــواد
اولیــه پالســتیکی در ظــرف مــدت  ۴روز
ســاخته شــد و بــه یکــی از نقــاط جــذاب و
متفــاوت هفتمیــن منایشــگاه بیــن املللــی
اینوتکــس بــدل شــد.

254
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INOTEX Stage

یکــی از مهمتریــن بخشهــای اینوتکــس امســال ایجــاد پیونــد بیــن متــام اجــزای اکوسیســتم
اســتارتآپی ایــرانو ایجــاد ســکویی بــرای فعالیــت و مهمتــر از آن ،مشــارکت آنهــا بــا یکدیگــر
اســت .بــاور برگزارکننــدگان اینوتکــس ایــن اســت کــه بــا مشــارکت همــه اجــزای اکوسیســتم و
بــا اتحــاد و همدلــی ،از مرحل ـهای کــه در آن قــرار داریــم ،عبــور خواهیــم کــرد و بــرگ تــازهای را
در صنعــت کشــور رقــم خواهیــم زد.
اینوتکــس اســتیج دقیقــا بــا همیــن هــدف برگــزار خواهــد شــد .کنفرانســی ســه روزه بــا بخــش
هــای مختلــف کــه متــام اجــزای اکوسیســتم بــزرگ ایــران را نــه تنهــا بــه منایــش خواهد گذاشــت،
بلکــه رسآغــاز مشــارکتی عظیــم در ســطح کشــور خواهــد بــود .اینوتکــس اســتیج بــرای همــه
فعــاالن و عالقــه منــدان اســت ،از کســانی کــه تــازه در فکــر رشوع راه کارآفرینــی هســتند تــا
کســانی کــه ســالها در ایــن صنعــت دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد و بــر مشــکالت فائــق آمدنــد
و باعــث شــکوفایی ایــن صنعــت در کشــور و منطقــه شــده انــد.
اســتیج امســال شــامل مــوارد بســیار زیــادی خواهــد بــود از جملــه :ســخرنانی هــای آموزشــی
و تجربــی در مــورد رشوع کار کســب و کارهــای نوپــا ،پنــل هــای رسمایــه گــذاری (در مراحــل
مختلــف) ،بررســی چالــش هــای اســتارتاپی کشــور ،پنــل هــای بررســی مشــکالت حقوقــی
اســتارتاپ هــا ،بررســی مشــکالت فنــی بــرای رشــد و توســعه اســتارتاپ هــا و رسمایــه گــذاری
بیــن املللــی در ایــران مــی شــود .همچنیــن رویدادهــای جــذاب و نوآورانــه ای در قلــب اســتیج
برگــزار خواهنــد شــد از جملــه:
رویداد ایده های ارزشمند :تهران ۲.۰
رویداد صبح خالق تهران
رویداد بانی
کــه هــر کــدام بــه نوبــه و شــیوه خــود بــه گســرش خالقیــت و نــوآوری در ایــن صنعــت کمــک
بــه ســزایی مــی مناینــد و بــر روی اســتیج امســال نیــز برنامــه ویــژه ای را رقــم خواهنــد زد.
در کنــار اســتیج امســال از مســابقه هکاتــان اینوتکــس رومنایــی مــی شــود کــه بــه گســرش
دانــش فنــی و حامیــت از توســعه دهنــدگان در ســطح کشــور کمــک مــی کنــد .همچنیــن شــاهد
فینــال مســابقه اســتارتاپی اینوتکــس پیــچ خواهیــم بــود کــه در  ۴شــهر کشــور برگــزار شــده
اســت و برنــدگان آن در رقابتــی پایانــی بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت.
متــام ایــن فعالیــت هــا بــه صــورت فــرده در ســه روز بــر روی اینوتکــس اســتیج برگــزار
خواهــد شــد تــا رشوعــی نــو باشــد بــرای مشــارکت همــه اجــزای اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور.
اینوتکــس اســتیج در مســیر شــکوفایی خــود بــا همــکاران خــود از جملــه موسســه فــن بــازار،
مرکــز شــتابدهی و نــوآوری ،موسســه فرصــت آفریــن ،اســتارتاپ اســتودیو ایــده ران ،موسســه
اثنــا و ســامانه تــک پیــن همــکاری داشــته اســت.
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چهارمیننشست
بیناملللیشبکه
سازی نوآوری و
فناوری در شهرهای
هوشمند2018

یکــی از مهمتریــن بخشهــای اینوتکــس امســال ایجــاد پیونــد بیــن متــام اجــزای اکوسیســتم
اســتارتآپی ایــرانو ایجــاد ســکویی بــرای فعالیــت و مهمتــر از آن ،مشــارکت آنهــا بــا یکدیگــر
اســت .بــاور برگزارکننــدگان اینوتکــس ایــن اســت کــه بــا مشــارکت همــه اجــزای اکوسیســتم و
بــا اتحــاد و همدلــی ،از مرحل ـهای کــه در آن قــرار داریــم ،عبــور خواهیــم کــرد و بــرگ تــازهای را
در صنعــت کشــور رقــم خواهیــم زد.
اینوتکــس اســتیج دقیقــا بــا همیــن هــدف برگــزار خواهــد شــد .کنفرانســی ســه روزه بــا بخــش
هــای مختلــف کــه متــام اجــزای اکوسیســتم بــزرگ ایــران را نــه تنهــا بــه منایــش خواهد گذاشــت،
بلکــه رسآغــاز مشــارکتی عظیــم در ســطح کشــور خواهــد بــود .اینوتکــس اســتیج بــرای همــه
فعــاالن و عالقــه منــدان اســت ،از کســانی کــه تــازه در فکــر رشوع راه کارآفرینــی هســتند تــا
کســانی کــه ســالها در ایــن صنعــت دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد و بــر مشــکالت فائــق آمدنــد
و باعــث شــکوفایی ایــن صنعــت در کشــور و منطقــه شــده انــد.
اســتیج امســال شــامل مــوارد بســیار زیــادی خواهــد بــود از جملــه :ســخرنانی هــای آموزشــی
و تجربــی در مــورد رشوع کار کســب و کارهــای نوپــا ،پنــل هــای رسمایــه گــذاری (در مراحــل
مختلــف) ،بررســی چالــش هــای اســتارتاپی کشــور ،پنــل هــای بررســی مشــکالت حقوقــی
اســتارتاپ هــا ،بررســی مشــکالت فنــی بــرای رشــد و توســعه اســتارتاپ هــا و رسمایــه گــذاری
بیــن املللــی در ایــران مــی شــود .همچنیــن رویدادهــای جــذاب و نوآورانــه ای در قلــب اســتیج
برگــزار خواهنــد شــد از جملــه:
رویداد ایده های ارزشمند :تهران ۲.۰
رویداد صبح خالق تهران
رویداد بانی
کــه هــر کــدام بــه نوبــه و شــیوه خــود بــه گســرش خالقیــت و نــوآوری در ایــن صنعــت کمــک
بــه ســزایی مــی مناینــد و بــر روی اســتیج امســال نیــز برنامــه ویــژه ای را رقــم خواهنــد زد.
در کنــار اســتیج امســال از مســابقه هکاتــان اینوتکــس رومنایــی مــی شــود کــه بــه گســرش
دانــش فنــی و حامیــت از توســعه دهنــدگان در ســطح کشــور کمــک مــی کنــد .همچنیــن شــاهد
فینــال مســابقه اســتارتاپی اینوتکــس پیــچ خواهیــم بــود کــه در  ۴شــهر کشــور برگــزار شــده
اســت و برنــدگان آن در رقابتــی پایانــی بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت.
متــام ایــن فعالیــت هــا بــه صــورت فــرده در ســه روز بــر روی اینوتکــس اســتیج برگــزار
خواهــد شــد تــا رشوعــی نــو باشــد بــرای مشــارکت همــه اجــزای اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور.
اینوتکــس اســتیج در مســیر شــکوفایی خــود بــا همــکاران خــود از جملــه موسســه فــن بــازار،
مرکــز شــتابدهی و نــوآوری ،موسســه فرصــت آفریــن ،اســتارتاپ اســتودیو ایــده ران ،موسســه
اثنــا و ســامانه تــک پیــن همــکاری داشــته اســت.
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گردهامیی
شهرداری های
کالنشهرهای
کشور

بــا توجــه بــه رشــد رسیــع جمعیــت و مترکــز آن در شــهرها در رسارس جهــان و بزرگــر شــدن
شــهرها و بــروز مشــکالت و معضــات ناشــی از آن ،اهمیــت روزافــزون اســتفاده از فنــاوری در
مدیریــت شــهر و همزمــان ،پیرشفــت فنــاوری هــا و گســرش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و
ظهــور اینرتنــت اشــیاء و تأثیــر آن بــر حــوزه خدمــات 2018 INOTEX ،موضــوع «شــهر هوشــمند»
را هدفگــذاری کــرده و شــعار «شــهر هوشــمند؛ زندگــی هوشــمند» بــرای خــود انتخــاب منــوده
اســت .بــر ایــن اســاس در هفتمیــن دوره منایشــگاه ،برنامــه هــای متنوعــی بــرای معرفــی فناوری
هــا و نــوآوری هــای مرتبــط بــا شــهر هوشــمند در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از ایــن جملــه مــی
تــوان بــه چهارمیــن نشســت شــبکه ســازی نــوآوری نیــز بــا حضــور اندیشــمندان و صاحبنظــران
ایــن حــوزه از کشــورهای مختلــف و همچنیــن نشســت شــهرداری هــای کالنشــهرهای ایــران اشــاره
کــرد.
اجزای نشست
اجزای نشست شامل  2بخش می شوند:
 .1استفاده کنندگان و بهره برداران فناوری
ایــن نشســت بــا حضــور منایندگانــی از شــهرداری هــا ،وزارت راه و شهرســازی ،ســازمان عمــران
شــهرهای جدیــد ،شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی برگــزار خواهــد شــد .یکــی از انگیــزه هــای اصلــی ایــن ســازمانها ،آشــنایی بــا بروزتریــن
فنــاوری هــای هوشمندســازی و هــم افزایــی بــا یکدیگــر بــرای یافــن راه حــل مشــکالت توســعه
شــهری و زیرســاختها مــی باشــد.
 .2ارائه کنندگان فناوری و نوآوری
رشکــت هــای فنــاور ،دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی ،نــوآوران و مخرتعیــن و اســتارتاپ هــا بــا
تکیــه بــر شــناخت خــود از معضــات کالنشــهرها بــه ارائــه راه حــل هــا و فناوریهــای خــود بــه
منظــور غلبــه بــر ایــن معضــات خواهنــد پرداخــت و از نزدیــک توامننــدی هــای خــود را بــه گــروه
اول عرضــه خواهنــد کــرد.
محورهای نشست:
با توجه به اولویت های توسعه شهری در ایران ،محورهای این نشست عبارتند از:
 .1حمل و نقل هوشمند ()Smart Mobility
 .2مدیریت هوشمند انرژی
 .3محیط و محل زندگی هوشمند ()Smart Environment & Smart Home
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دومیننشست
تجاری فناوری  8-Dبا
موضوع «انرژیهای
تجدیدپذیر»

پــارك فنــاوری پردیــس در راســتای توســعه همكاریهــای بیناملللــی ،ایجــاد شــبكه و بســری
بــرای توســعه تعامــات فنــاوری بیــن هشــت كشــور عضــو  8-Dرا برنامهریــزی کــرد .پیــرو
برگــزاری ســومین اجــاس وزرای صنعــت و هفتمیــن اجــاس كارشناســان ارشــد گــروه دیهشــت
از  16الــی  19مهرمــاه ســال  1391در شــهر داكای كشــور بنــگالدش ،طــرح پیشــنهادی شــبكه
تبــادل و انتقــال فنــاوری دی-هشــت )8Technology Transfer and Exchange Network (TTEN-D
بهتصویــب وزرای صنعــت ایــن گــروه رســید.
بــر اســاس ایــن مصوبــه ،پــارك فنــاوری پردیــس بــهمنایندگــی از ج.ا .ایــران و بــهعنــوان
دبیرخانــه  ،8TTEN-Dتامیــن زیرســاخت ایجــاد ایــن شــبكه را عهــدهدار شــد و ضمــن برگــزاری
اولیــن جلســه شــورای عالــی ایــن شــبكه (متشــكل از دبیــركل ســازمان دیهشــت ،ســفرای
كشــورهای عضــو و مناینــدگان كشــورهای عضــو دیهشــت و  )...از تاریــخ  15تــا  17مهرمــاه ســال
 1392در تهــران ،شــبكه مذكــور بهصــورت رســمی كار خــود را رشوع کــرد و همچنیــن از پورتــال
آن ( )www.d8tten.orgرومنایــیشــد.
شــبکه انتقــال و تبــادل فنــاوری هشــت کشــور اســامی در حــال توســعه ( )TTEN 8-Dیــك شــبكه
بــرای توســعه مبــادالت میــان كشــورهای اندونــزی ،ایــران ،بنــگالدش ،پاكســتان ،تركیــه ،مــر،
مالــزی و نیجریــه اســت كــه از طریــق ظرفیتســازی و اطالعرســانی دســتاوردها و نیازهــای
فنــاوری و ســاماندهی همــکاری فنــاوری ،مأموریــت همگرایــی و همافزایــی بیــن كشــورهای
عضــو را در زمینــه فنــاوری بــر عهــده دارد.
اهداف شبکه TTEN
اهداف شبكه عبارتند از:
❊ ایجاد ،توسعه و تقویت شبکه همکاران حوزه فناوری میان کشورهای عضو؛
❊ حامیت از همکاریهای فناورانه میان کشورهای عضو سازمان دی-هشت؛
❊ فرصتزایــی ،همافزایــی و ظرفیتســازی بخــش خصوصــی و دولتــی در حوزههــای مختلــف
فنــاوری؛
❊ زمینهســازی و برنامهریــزی بــرای توســعه بــازار تبــادل و انتقــال فنــاوری و محصــوالت
فناورانــه.
نشستهای تجاری-فناوری شبکه
بــرای توســعه انتقــال فنــاوری و بــازار محصــوالت فناورانــه رشکتهــای فنــاور از کشــورها،
موضــوع برگــزاری نشســتهای هدفمنــد میــان کشــورها بــا تعییــن حــوزه خــاص مــورد نیــاز
کشــورها در دبیرخانــه شــبکه مطــرح شــد و نحــوه اجــرای آن و چارچــوب محتوایــی و اجرایــی آن
طراحــی شــد.
مبنــای کار در نشس ـتها ایــن اســت کــه در ابتــدا حــوزه مــورد نیــاز توســط کشــور میزبــان و
مناینــده یــا فــوکال پوینــت شــبکه در آن کشــور تعییــن میشــود .در ادامــه بــا تاییــد کلیــات و
جزئیــات موضــوع ،از رشکتهــا و فعــاالن حــوزه انتخــاب شــده بــرای حضــور در کشــور میزبــان
دعــوت میشــود تــا در نشســت تجــاری شــبکه حضــور یابنــد و بــا رشکتهــای متناظــر خــود در
دیگــر کشــورها بــرای حصــول زمینــه همــکاری مشــرک مذاکــره کننــد.
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اولیــن نشســت تجــاری شــبکه در کشــور بنــگالدش و بــه میزبانــی شــورای تحقیقــات علمــی
و صنعتــی ایــن کشــور بــه عنــوان فــوکال پوینــت شــبکه برگــزار شــد .حــوزه زیســت فنــاوری و
موضــوع فناوریهــا و محصــوالت زیســت دارویــی و بیوســیمالر طــی بررس ـیهای الزم انتخــاب
شــد و رشکتهایــی از کشــورها بــرای نشســت اول در داکا حضــور یافتنــد .ارائــه فنــاوری و
معرفــی رشکتهــا و جلســات مذاکــره تجــاری میــان رشکتهــا برنامههــای اصلــی نشســت اول
بــود کــه منجــر بــه توافقاتــی میــان رشکتهــا و تعریــف زمینههــای همــکاری متعــددی میــان
آنهــا شــد.
بــا توجــه بــه نتایــج مثبــت نشســت اول و اعــام آمادگــی مرکــز فنبــازار ملــی ایــران بــه عنــوان
فــوکال پوینــت ایــران در شــبکه (کــه مســئولیت راهــری شــبکه را نیز در پــارک فنــاوری پردیس
بــر عهــده دارد) ،دومیــن نشســت تجاری-فنــاوری شــبکه ( )2nd BTMدر حــوزه انرژیهــای نــو
و تجدیدپذیــر انتخــاب شــد و همزمــان بــا هفتمیــن منایشــگاه فنــاوری و نــوآوری (اینوتکــس)
در تهــران برگــزار میشــود .ارائــه ســخرنانی کلیــدی از آخریــن وضعیــت فعالیــت تولیــد انــرژی
خورشــیدی در دنیــا ،پنــل تجربیــات و داســتانهای انتقــال فنــاوری ایــن حــوزه ،ارائــه رشکتهــا
و جلســات رشکتهــا از برنامههــای نشســت دوم اســت.
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رویــداد یــک روزه اینوتکــس تلنــت ،رسی شــهر هوشــمند ،دانشــجویان و تــازه فــارغ التحصیــان
را بــا رشکــت هــای بــزرگ آشــنا مــی کنــد .در حیــن ایــن رویــداد ،جوانــان بــا ســازمان هــا
مالقــات خواهنــد کــرد و توانایــی هــای خــود را بــرای دســتیابی بــه مشــاغل مناســب تقویــت
مــی کننــد .در بخــش اول ،رشکــت کننــدگان دربــاره کشــف ارزش خــود ،ســهم بنــدی بــازار و
طــرح پیشــنهادی ارزش آمــوزش خواهنــد دیــد .در بخــش دوم ،رشکــت کننــدگان هــر آنچــه را
کــه آموختنــد ،متریــن خواهنــد کــرد و خــود را بــرای رشکــت هــا ارائــه مــی دهنــد .در اینجــا ،آنهــا
دربــاره بهبــود ارائــه دادن خــود بــه ارگان هــا و همچنیــن نحــوه تصمیــم گیــری آگاهانــه دربــاره
انتخــاب مســیرهای شــغلی مختلــف ،بازخوردهایــی را از طــرف رشکــت هــا دریافــت مــی کننــد .در
نهایــت ،ایــن امــر منجــر بــه فرصــت هــای شــغلی و توانایــی جوانــان بــرای تصمیــم گیــری آگاهانــه
جهــت انتخــاب شــغل مناســب خواهــد شــد.
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INOTEX Reverse
Pitch

یکــی از مهمرتیــن نیازهــای موجــود در زیســتبــوم فنــاوری کشــور ،تشــکیل بــازار پایــدار
در حــوزه فنــاوریهــای نویــن مــیباشــد ،منظــور از ایجــاد بــازار پایــدار ،زمینــهســازی جهــت
شــناخت و مفاهمــه مشــرک فــیمابیــن عرضه-کننــده و تقاضاکننــده فنــاوری ،ایجــاد تعامــل
مناســب و مؤثــر فــیمابیــن ایشــان ،تقویــت اعتــاد متقاضیــان فنــاوری بــه اســتفاده از ظرفیــت
رشکــتهــای فنــاور و اســتفاده از ابزارهــای مالــی مؤثــر جهــت تســهیل در تعامــات طرفیــن مــی
باشــد .همچنیــن در صــورت تبییــن نیازمنــدیهــای فنــاوری ،عرضــه کننــدگان فنــاوری ،کاالهــا
یــا خدمــات خــود را هدفمنــد و متناســب بــا نیــا ِز بــازار تولیــد خواهنــد کــرد.
از طرفــی دیگــر ،بــا توجــه بــه رضورت پیــادهســازی نظــام نــوآوری بــاز ( )Open Innovationدر
کشــور ،بخــشهــای مختلــف اقتصــادی (صنعــت ،کشــاورزی ،نفــت و گاز ،خدمــات و  )...مــی
تواننــد از ظرفیــت دانــشفنــی صاحبــان فنــاوری در جهــت بهبــود زنجیــره ارزش خــود ،اســتفاده
مســتمر مناینــد.
یکــی دیگــر از اهــداف طــرح بــازار فنــاوری ،ارایــه راهحــلهــای فناورانــه بــرای حــل مســایل
ســمت تقاضــا از ســوی فعــاالن عرضــه فنــاوری مــیباشــد کــه بــا حضــور طــرف تقاضــا در بــازا ِر
مذکــور ،ایــن مهــم نیــز فراهــم خواهــد شــد.
رشکــت توامنندســازان فنــاوریهــای نویــن بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق ،و بــا هــدف ایجــاد هــم
افزایــی ،متولــی برگــزاری رویــدادی تحــت عنــوان «بــازار فنــاوری» در هفتمیــن منایشــگاه
بیــناملللــی نــوآوری و فنــاوری گردیــد .برنامــه فــوق شــامل برگــزاری رویدادهایــی تخصصــی
بــوده کــه در هــر رویــداد ،متقاضیــان فنــاوری ضمــن معرفــی ســازمانِ تابعــه ،نیازهــا و مســایل
فناورانــهی خــود را در حضــور عرضهکننــدگان فنــاوری مطــرح منــوده و پــس از آن در صــورت
لــزوم رشکــت توامنندســازان اقــدام بــه برنامهریــزی و برگــزاری جلســات حضــوری  B2Bدر حیــن
و بعــد از منایشــگاه مــیمنایــد بــه نحــوی کــه نیــاز یــا عارضــه مطــرح شــده از ســمت متقاضــی
فنــاوری برطــرف و نتیجــه مطلــوب عایــد گــردد .همچنیــن در طبقــه همکــف منایشــگاه ،غرفــه
«بــازار فنــاوری» میزبــان متقاضیــان و عرضــهکننــدگان فنــاوری بــوده و محملــی را بــرای تبــادل
نظــر فراهــم آورده اســت.
بــا توجــه بــه نیــاز مســتمر و روزافــزون جامعــه بــه فنــاوریهــای نویــن و همچنیــن رضورت توجــه
عملــی بــه اقتصــاد دانــش بنیــان و اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی ،رشکــت توامنندســازان
فناوریهــای نویــن انجــام موضــوع فــوق را جــزو مأموریــتهــای اصلــی خــود قــرار داده و
دبیرخانــه دامئــی «بــازار فنــاوری» را در ایــن رشکــت تأســیس منــوده اســت ،لــذا عرضــه
کننــدگان و تقاضاکننــدگان فنــاوری مــیتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــر بــا رشکــت متــاس
حاصــل مناینــد.

M

270

O

C

.

X

E

T

O

N

I

.

W

W

W

271

نشست رسارسی
فن بازارهای
منطقه ای و
تخصصی

مرکــز فنبــازار ملــی ایــران بــه اســتناد ابالغیــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،موضــوع ایجــاد ،توســعه و راهــری فنبازارهــای منطق ـهای
و تخصصــی در کشــور را بــر عهــده دارد .هدفگــذاری ایجــاد دفاتــر فنبــازار منطقـهای در همــه
اســتانهای کشــور تــا کنــون منجــر بــه ایجــاد  17فنبــازار منطق ـهای در  17اســتان برخــوردار از
ظرفیــت هــای صنعتــی شــده اســت کــه از نظــر جغرافیایــی نیــز پوشــش قریــب بــه  80درصــدی
را در بــر میگیــرد.
بــر اســاس تاکیــد نقشــه جامــع علمــی کشــور ،فنبازارهــای تخصصــی بایــد در حوزههــای
فنــاوری اولویــت «الــف» ایجــاد شــوند کــه نخســتین آنهــا بــا همــکاری رشکــت ملــی گاز ایــران،
در قالــب «فنبــازار تخصصــی صنعــت گاز» راهانــدازی شــده و بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
توســعه بهرهمنــدی صنعــت گاز کشــور از تــوان فنــی مهندســی رشکتهــای دانشبنیــان و فنــاور
داخلــی و افزایــش میــزان خودکفایــی صنعــت گاز بــا کمــک ابزارهــای نویــن ،از جملــه اهدافــی
اســت کــه در ایــن فنبــازار دنبــال میشــود.
دفاتــر فنبــازار منطقـهای و تخصصــی ،فعالیــت خــود را در قالــب یــک شــبکه و بــه طــور منســجم
بــا تولیــت نهادهــای حاکمیتــی و فعالیــت بخــش خصوصــی بــه عنــوان «کارگــزاران اجرایــی» بــه
انجــام میرســانند.
از ایــن رو بــه منظــور همافزایــی همــه اعضــای شــبکه و بــا هــدف بهاشــراک گــذاری تجربیــات،
بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون راهکارهــای توســعه بــازار فنــاوری کشــور و نیــز بررســی چالــش
هــای موجــود ،نشســتهایی بــا حضــور همــه ذینفعــان و بازیگــران شــبکه اعــم از مســئولین
نهادهــای همــکار ،دســتگاه هــای متولــی ،مدیــران و کارگــزاران فنبازارهــا هــر شــش مــاه یکبــار
برگــزار میشــود.
هــر نشســت را یکــی از اســتانها میزبانــی میکنــد تــا ضمــن طــرح موضوعــات کلــی شــبکه،
برنامــه هــا و اقدامــات شــاخص آن دفــر نیــز بــه طــور اختصاصــی مــورد بررســی و تبــادل نظــر
قــرار گیــرد.
«دهمیــن نشســت رسارسی فنبازارهــای منطقـهای و تخصصــی کشــور» کــه همزمــان بــا هفتمین
دوره منایشــگاه بیناملللــی نــوآوری و فنــاوری 2018 INOTEX ،در تهــران برگــزار میشــود،
فرصتــی اســت بــرای دورهــم بــودن مدیــران ،کارگــزاران و دسـتاندرکاران فنبازارهــای کشــور
بــرای ایجــاد فرصــت هــای جدیــد ،گشــایش افقهــای نــو و خلــق ایدههــای نــاب بــرای کمــک بــه
توســعه و رونــق بــازار فنــاوری کشــور ...
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جلسات
تناظریابی
()Matchmaking

در ایــن جلســات ،رشکتهــای فعــال در حــوزه هــای خاصــی از فنــاوری گردهــم آمــده و هــر یــک
بــه ارائــه فناوریهــای خــود مــی پردازنــد .ســایر رشکتهــای حــارض در جلســه مــی تواننــد ضمــن
اطــاع از توامننــدی هــای رشکتهــای دیگــر ،ســواالت خــود را از آنهــا بپرســند و از طریــق مکانیزمــی
کــه در جلســه اعــام خواهــد شــد ،درخواســت برگــزاری جلســه بــا هرکــدام از رشکتهــا را بــه
مجــری جلســه بدهنــد تــا جلســه مذاکــره اختصاصــی آنهــا در یکــی از اتاقهــای جلســه  B2Bبرگــزار
شــود.
قطعــا برگــزاری ایــن رویدادهــا بــه آشــنایی هرچــه بیشــر رشکتهــای مشــابه بــا یکدیگــر منجــر
خواهــد شــد و زمینــه ای مناســب بــرای یافــن رشکای راهــردی را فراهــم خواهــد منــود.
انتخــاب حــوزه فنــاوری  /کاربــردی ایــن رویدادهــا ،بــا توجــه بــه ترکیــب درصــد رشکتهــای حــارض
در منایشــگاه و تعــدد آنهــا در حــوزه هــای تخصصــی اســت؛ لیکــن بــا توجــه بــه تجربیات ســالهای
قبــل ،در حــال حــارض پیــش بینــی مــی شــود ایــن نشســت هــا در حــوزه هــای زیــر برگــزار شــود:
فناوری های حوزه نفت و گاز و پرتوشیمی
فناوری های حوزه سالمت
فناوری اطالعات و ارتباطات
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جلساتارائه
فناوری

2nd Business Technology Meeting

D-8 T TEN
یکــی از رویدادهــای جانبــی منایشــگاه اینوتکــس  2018برگــزاری نشســت ارائــه فنــاوری بــرای
رشکتهــای حــارض بــه صــورت ویــژه و اختصاصــی و بــا هــدف معرفــی آخریــن دســتاوردهای آن
رشکــت و همچنیــن پیــدا کــردن مشــریان یــا رشکای تجــاری مناســب مــی باشــد.
در کنــار رویدادهــای تناظریابــی کــه بــا حضــور رشکتهــا و تولیدکننــدگان محصــوالت فناورانــه
برگــزار میشــود ،ایــن جلســات بــرای هــر رشکــت بصــورت اختصاصــی اســت و مجــری ایــن برنامــه،
از مشــریان بالقــوه و بالفعــل رشکــت متقاضــی بــرای حضــور در ایــن جلســه دعــوت خواهــد
کــرد .منایشــگاه در تــاش اســت کــه بــه منظــور تجــاری ســازی محصــوالت و توســعه همــکاری
هــای رشکــت هــای حــارض در منایشــگاه ،زمینــه ای را بــرای ارائــه فنــاوری رشکــت هــای حــارض در
منایشــگاه بــه صــورت ویــژه و بــا حضــور مشــریان بالقــوه آنــان فراهــم آورد .در اختیــار قــرار
دادن ســالن ارائــه فنــاوری همــراه بــا تجهیــزات پرزنــت ،ثبــت نــام از متقاضیــان و ارائــه اطالعــات
آنهــا بــه متقاضــی ،ارســال دعوتنامــه رســمی بــه مشــریان بالقــوه ،دعــوت از نهادهــای دولتــی،
دانشــگاهها و صنایــع بــزرگ بــرای حضــور در جلســه ،پذیرایــی میهامنــان و ارائــه پکیــج (در
صــورت وجــود) از جملــه خدمــات ایــن بخــش مــی باشــد.

Renewable Energy

B2B sessions
Company Presentation
Renewable Energy Panel Discussion
Latest Status on Solar Energy
Production in the world
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B2B
برقــراری ارتباطــات و گســرش شــبکه ارتباطــی ،تعامــل بــا مشــریان و ذینفعــان ،گفتگــو بــا
رشکا و  ،...یکــی از ارکان اصلــی هــر رویــداد اســت .اغلــب رشکتهــا بــرای برگــزاری ایــن جلســات،
فضایــی را در غرفــه خــود پیــش بینــی مــی کننــد؛ برخــی هــم در فضاهــای عمومــی ایــن جلســات
را برگــزار مــی کننــد.
منایشــگاه از برگــزاری ایــن جلســات اســتقبال و پشــتیبانی مــی کنــد .بــرای تســهیل ایــن امــر10 ،
اتــاق جلســه پیــش بینــی شــده اســت و اســتفاده از آنهــا از طریــق مراجعــه بــه بروکــر فنــاوری
مســتقر در منایشــگاه میــر اســت .رشکــت تابــش (توســعه ارتباطــات بــازار رشیــف) بعنــوان
واســط فنــاوری بــه رشکتهــای حــارض در منایشــگاه خدمــات متنوعــی را ارائــه خواهــد کــرد.
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رویداد ملی
اینوتک سالمت

رویــداد ملــی اینوتــک ســامت ،رویــداد تخصصــی نــوآوری ،کار آفرینــی و فنــاوری در حــوزه
ســامت بــا هــدف کمــک بــه توســعه و بلــوغ زیســت بــوم کارآفرینــی در محورهــای مختلــف
ســامت تعریــف شــده اســت .ایــن رویــداد بــا تاییــد وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
توســط هســته سیاســتگزاری مرکــزی زیــر نظــر معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی و همــکاری دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور ســالیانه برگــزار مــی
شــود.
ســومین دوره ایــن رویــداد بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران ،دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید بهشــتی ،دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی در ســه محــور فنــاوری اطالعــات در
ســامت ،فرصــت هــای کارآفرینــی در حــوزه امنیــت غــذا و ســامت تغذیــه و تجهیــزات پزشــکی
و تــوان بخشــی همزمــان بــا منایشــگاه اینوتکــس  2018برگــزار مــی شــود.
مخاطبــان اصلــی رویــداد هســته هــا و رشکــت هــای فنــاور دارای محصــول اولیــه ،مدیــران مراکــز
رشــد و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و پــارک هــای علــم و فنــاوری ،افراد سیاســتگذار ،ســازمان
هــای ناظــر بــر تولیــد رشکــت هــا و نهادهــای بازارســاز حــوزه ســامت ،رسمایــه گــذاران خطــر
پذیــر ،خیریــن رسمایــه گــذار و تیــم هــای فنــاور عالقمنــد بــه ورود بــه عرصــه کارآفرینــی
هســتند.
شــورای سیاســتگزاری ایــن رویــداد در غالــب برنامــه هایــی چــون پنــل هــای تخصصــی ،کارگاه
هــای تخصصــی ،منتورینــگ تخصصــی و عمومــی و کوریدورهــای مذاکــره و نشســت هــای
فرصــت یابــی تــاش مــی کنــد تــا بــا دعــوت از اســاتید دانشــگاهی ،صاحبــات تجربــه و رسمایــه
بیشــرین فرصــت شــبکه ســازی بــرای توســعه محصــول و ورود بــه بــازار محصــوالت فناورانــه و
نوآورانــه را بــرای مخاطبــان فراهــم ســازد.
رشکــت کننــدگان در رویــداد بــا بهــره منــدی از فرصــت ارتبــاط مســتقیم در تبــادل تجربیــات
بــا ســایر فنــاوران ،سیاســتمداران ،رسمایــه گــذاران ،نهادهــای بــازار ســاز ،معاونــت هــای
فنــاوری ،مراکــز رشــد ،شــتابدهنده هــا ،مدیــران موفــق در صنعــت و کارآفرینــی فرصــت بســیار
ارزشــمندی را بــرای شــبکه ســازی موثــر در پیشــرد اهــداف کســب و کار خــود بــه دســت
خواهنــد آورد.
در منایشــگاه هــای جانبــی ایــن رویــداد نیــز صنــدوق هــا و رسمایــه گــذاران خطرپذیــر ،رشکــت
هــا ی تبــادل گــر فنــاوری ،رشکــت هــای دانــش بنیــان حــوزه ســامت ،رشکــت هــای مشــاوره
مدیریــت ،مراکــز رشــد و پــارک هــای حــوزه ســامت و رشکــت هــای بــازار ســاز حــوزه ســامت
حضــور دارنــد.
دبیر علمی رویدا ملی اینوتک سالمت
دکرت الدن گیاهی
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رویداد شاکلید

تقویم برنامه های

رویــداد «شــاکلید» ویــژه ی افــراد عالقــه منــد بــه حــوزه ی کار آفرینــی و کســانی اســت کــه
متایــل بــه راه انــدازی اســتارتاپ دارنــد .محوریــت رویــداد ،طراحــی یــک مــدل بــرای تســهیل
ارتبــاط میــان ارائــه دهنــدگان خدمــات تجــاری ســازی و کســب و کارهــای نیازمنــد دریافــت
ایــن خدمــات اســت .بدیــن منظــور پــس از ارایــه اولیــه ایــده هــا و تیــم ســازی ،کارگاه هایــی
حــول محــور موضــوع رویــداد برگــزار شــده و ســپس رشکــت کننــدگان بــا راهنامیــی و مشــاوره
منتــور هــا ایــده خــود را بــه بهرتیــن نحــو تکمیــل مــی کننــد .همچنیــن بــا حضــور در منایشــگاه
اینوتکــس فرصــت بررســی و تســت اولیــه ایــده خــود را نیــز دارنــد .در نهایــت پــس از ارائــه
نهایــی و داوری ،تیــم هــای برگزیــده وارد دوره ی پیــش شــتابدهی مرکــز نــوآوری یــاس مــی
شــوند و امــکان آن را خواهنــد داشــت تــا مــدل خــود را تجــاری ســازی کننــد.
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بخش های
جانبی

تجربه فناوری
در منایشــگاه هــا فــارغ از اینکــه در حــوزه فنــاوری و نــوآوری باشــند یــا هــر حــوزه دیگــری،
مخاطبــان زیــادی عالقمندنــد تــا عــاوه بــر بازدیــد و پرســش و پاســخ و یــا دیــدن و شــنیدن،
حضــوری از جنــس تجربــه داشــته باشــند! تجربیاتــی کــه درک نســبت بــه محصــول مــورد
بررســی را بــاال بــرده و باعــث مــی شــود بــا ملــس عینــی محصــول و آشــنایی بهــر بــا جزئیــات آن،
هرگــز آن را از یــاد و خاطــر نربنــد.
ایــن امــکان ،بــرای اولیــن بــار در منایشــگاه بیــن املللــی فنــاوری و نــوآوری موســوم بــه
 Inotex2018رخ خواهــد داد .بــه همیــن منظــور ،بخشــی تحــت عنــوان «تجربــه فنــاوری» بــا هــدف
ملــس فنــاوری هــا و تکنولــوژی هــای موجــود در عــر حــارض و یــا منونــه هــای محــدودی از
فنــاوری هــای آینــده ،در ایــن منایشــگاه ایجــاد گشــته اســت.
مرکــز توســعه کارآفرینــی ریمیــا بــه عنــوان همــکار اینوتکــس 2018و برگزارکننــده تجربــه فناوری
و مجموعــه شناســا بــه عنــوان حامــی ایــن بخــش ،پیــش بینــی اتفاقــات خــوب و خوشــایندی را از
نتایــج حاصــل از آن و بازخوردهــای پیــش رو دارد؛ بازدیدکننــدگان مــی تواننــد بــا حضــور در ایــن
بخــش ،حــس خــوب تجربــه و ملــس فنــاوری هــا و دســتگاه هــای بــه روز را داشــته باشــند و بــا
ایــن تجــارب ارزشــمند ،مســیر خــود را در راه ایــده پــردازی و خالقیــت هــای مرتبــط همــوار کننــد.
محورهــای عمــده بخــش تجربــه فنــاوری در منایشــگاه اینوتکــس  ،2018حــوزه هــای محتــوی،
ســامت ،نانــو ،پــردازش ســه بعــدی و ...مــی باشــند.

ویلچر دوچرخه
مشخصات فنی کشنده ویلچر:
رسعت قابل کنرتل در  4سطح
باطری قابل شارژ لیتیوم یون
افزایش رسعت تا  17کیلومرت بر ساعت
سی کیلومرت طی مسافت با یکبار شارژ
منایشگر ال سی دی شارژ باطری و رسعت
دارای دنده عقب
قابل نصب و جدا شدن از ویلچر توسط خود معلول
وزن  9کیلوگرم
قابل حمل توسط خودرو

ویلچر
دوچرخه
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اسپری آبگریز نانووا
نانــووا ،رشکــت دانــش بنیــان تولیدکننــده مــواد صنعتــی بــر پایــه فنــاوری نانــو اســت کــه فعالیــت
خــود را از ســال  1393در کشــور آغــاز کــرد و بــا هــدف صنعتــی ســازی دســتاوردهای پژوهشــگران
و دانشــمندان ایرانــی در زمینــه تولیــد مــواد پیرشفتــه و عرضــه ی آنهــا بــه بــازار هــای بیــن املللــی،
موفــق بــه کســب افتخــارات و اخــذ تاییدیــه های بســیاری از کشــورهای ســوئیس ،فرانســه ،امریکا و
اخــذ تاییدیــه ســتاد فنــاوری نانــو ،پژوهشــگاه رازی ،دانشــگاه رشیــف ،دانشــگاه امیرکبیــر و ...شــده
اســت .همچنیــن بــا در اختیــار داشــن پیرشفتــه تریــن آزمایشــگاه هــای نانــو تکنولــوژی محصــوالت
خــود را بــا باالتریــن ســطح کیفــی بــه بــازار عرضــه مــی مناید صنایــع نســاجی و پوشــاک مواد ضــد آب
و آبگریــز كننــده پارچــه (مــواد كندســوز كننــده منســوجات (ضدحریــق مــواد آنتــى اســتاتیك كننــده
...مــورد اســتفاده در بخــش هــای مختلــف صنایع نســاجی از جمله منســوجات لبــاس کار ،صنایع مبل
و صندلــی ،پارچــه هــای پــرده ای و .همچنیــن خدمــات تکمیــل صنعتــی پارچــه ،بــا محصــوالت تولیدی
ایــن رشکــت ،اکنــون در دســت انجــام اســت صنایــع الکرتونیکــی و نیروگاهــی تولیــد و اجــرا مــواد
آبگریــز و ضــد گردوغبــار مقــره هــای الکرتیکــی تولیــد و اجــرا مــواد آبگریــز و ضــد گردوغبــار تابلــو
هــا و تجهیــرات الکرتیکــی صنایــع ســاختامن تولیــد و اجــرا پوشــش هــای مقــاوم بــه حریــق ســازه
هــای فلــزی ارائــه مــواد آبگریــز بــرای ســنگ هــای طبیعــی و مصنوعــی ارائــه مــواد خــود متیــز شــونده
و ضدگــردو خــاک و گردوغبــار بــرای منــا هــای شیشــه ای  ،آجــر و کامپوزیــت هــا ارائــه مــواد نانــو بــرای
ابنیــه قدیمــی (کاهگلــی ،گچــی ،خشــت هــای طــا و کاشــی) و حفــظ ظاهــر کاهگل و گــچ و نیز ضــد آب
منــودن آنهــا .رشکــت نانــووا بــا تیــم مجــرب اجرایــی ،کلیــه خدمــات اجــرا بــرروی مناهــای ســاختامنی
را نیــز بــه انجــام میرســاند صنایــع مــواد و شــیمیایی (...مــواد کندســوز کننــده فــوم پلــی یورتــان و
پلــی اســتایرن ( فــوم ســاخت صندلــی ،پنــل هــای ســازه ای و تولیــد نانــو ذرات اکســید فلــری در
انــدازه هــای  50 – 25 – 10نانومــر صنایــع خــودرو و تجهیــزات وابســته اســپری آبگریــز بدنه خــودرو و
موتورســیکلت پوشــش آبگریــز و خودمتیــز شــونده منســوجات صندلــی خــودرو ارائه مواد کندســوز
کننده فوم صندلی خودرو ،قطار و هواپیام

ربات اسکلت بیرونی اکسوپد
ربــات اســکلت بیرونــی اکســوپد « »Exoped Robotic Exoskeletonیــک ربات توانبخشــی ویــژه راه رفنت
افــراد دچــار کمتوانــی و ناتوانــی در اســتفاده از اندامهــای پاییــن تنــه اســت .ایــن ربــات بــه کاربــر در
راه رفــن ،نشســن و برخاســن کمــک میکنــد و میتوانــد بــه عنــوان جایگزیــن ویلچــر اســتفاده
شود.
فنــاوری اســکلتهای بیرونــی بــه عنوان یکــی از فناوریهای پیرشفته و بـهروز رباتیک در دنیا شــناخته
میشــود و تــا کنــون رشکتهــای معــدودی تنهــا در کشــورهای آمریــکا ،ژاپــن و رژیــم صهیونیســتی
موفــق بــه تجــاری ســازی آن شــدهاند .رشکــت ایرانــی دانــش بنیــان پداســیس متشــکل از اعضــای
هیئــت علمــی ،پژوهشــگران و مهندســانی بــا ســابقۀ عملــی در حــوزه سیســتمهای رباتیــک کمــک
حرکتــی و تــوان بخشــی (مــورد اســتفادۀ بیــاران ،ســاملندان و افــراد کمتــوان) موفــق بــه ســاخت
ربــات اســکلت بیرونــی پاییــن تنه اکســوپد ( )Exopedبــرای راه رفنت بیــاران دارای ناتوانــی در ناحیه
پاییــن تنــه شــده اســت.

Exoped
Robotic
Exoskeleton
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گجت غیر تهاجمی قند خون آکو
گجــت غیــر تهاجمــی قنــد خــون آکــو» یــک دســتگاه غیــر تهاجمــی اســت کــه مــی توانــد ســطح قنــد
خــون را بــه وســیله طیــف ســنجی بــا امــواج مــادون قرمــز و مــدل هــوش مصنوعی بــرای تحلیــل داده
هــا ،انــدازه گیــری کنــد .ایــن گجــت بــه طــور خــاص بــرای بیــاران دیابتــی طراحــی شــده اســت تــا
بتواننــد بــه طــور منظــم ســطح قنــد خــون خــود را کنــرل کنند .امــا بــه دلیــل غیرتهاجمی بــودن ،هیچ
گونــه محدودیتــی بــرای کاربرانــی کــه از ایــن دســتگاه اســتفاده مــی کننــد وجــود نــدارد و هرکســی
کــه قصــد مراقبــت از ســامتی خــود را داشــته باشــد ،میتوانــد کاربــر بالقــوه ایــن دســتگاه باشــد.
عملکــرد ایــن دســتگاه بســیار ســاده اســت و فقــط کافــی اســت کاربــران یکــی از انگشــتان خــود را به
مــدت  20ثانیــه روی سنســور دســتگاه قــرار دهنــد.
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قلم هوشمند ویتامین سنج
رشکــت آینــده ســازان بعنــوان اســتارتاپی فعــال در حــوزه ســامت و تجهیــزات پزشــکی در پــارک
فنــاوری پردیــس مســتقر اســت.
اولیــن محصــول ایــن مجموعــه ،قلــم هوشــمند ویتامیــن ســنج اســت کــه ایــن محصــول بصــورت
غیرتهاجمــی بــا کاربــری بســیار آســان  27تــا از مهــم تریــن ویتامیــن هــا و مــواد معدنی بــدن را مبتنی
بــر تکنولــوژی  EAVدکــر «ول» آملــان انــدازه گیــری مــی کنــد.
کمبــود هــر یــک از ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی انــدازه گیــری شــده منجــر بــه بیــاری هــای مهلکــی
خواهــد شــد .بــه عنــوان راهــکار پیشــگیری اپلیکیشــن سیســتم ،رژیــم غذایــی مربــوط بــه گــزارش
شــا را ارائــه خواهــد داد.
ویتامیــن  ، Cویتامیــن  ، B1ویتامیــن  ،B2ویتامیــن  ،B3ویتامیــن ،B5ویتامیــن ، B6ویتامیــن ،B12
ویتامیــن  ، Dویتامیــن  ،Eویتامیــن  ،Aمنیزیــم  ،کلســیم ،ســدیم  ،فولیــک اســید ،زینــک ،امــگا ، 3،6
بیوتیــن  ،پتاســیم  ،ســلنیوم ،آهــن  ،هموگلوبیــن و .......
محصــول دوم کــه در قســمت  R&Dمــورد بررســی اســت کپســول آندوســکوپی اســت کــه جهــت
شناســایی نقطــه ی کــور روده ی بــزرگ مورد اســتفاده قــرار می گیــرد .این منطقه نه در آندوســکوپی
قابــل رویــت اســت و نــه در کلونوســکوپی
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اوزون ژنراتور چند منظوره
اوزون ژنراتــور دســتگاهی اســت کــه بــا تولیــد گاز اوزون در ضــد عفونــی ،اســریل ،میکــروب زدایــی
و رفــع آلودگــی هــای شــیمیایی و هورمونــی مــواد غذایــی ،آب و ســایر وســایل کاربــرد دارد .دســتگاه
اوزون ژنراتــور ضــد عفونــی و اســریل کننــده کاربردهــا:
 ضد عفونی و اسرتیل میوه و سبزی و افزایش ماندگاری آنها میکروب زدایی از آب رفع بوی بد دهان و افزایش مقاومت دندان ها از بیــن برنــده هورمــون هــا و مــواد شــیمیایی اســتفاده شــده در تهیــه مــواد غذایــی (بــه طــور مثــالگوشــت مرغ)

اوزون
ژنراتور
چند منظوره

محصول محافظ مواد غذایی و برطرف کننده بو
ایــن محصــول عــاوه بــر مــرف در یخچــال مــی توانــد جهــت از بیــن بــردن میکــروب و بــوی اتــاق یــا
اتومبیــل نیــز اســتفاده شــود و بــدون نیــاز بــه بــرق  ACو تنهــا بــا باطــری بــه مــدت طوالنــی روشــن
مباند.

گاالپاد
شــبیه ســاز رانندگــی گاالپــاد یک شــبیه ســاز چهــار درجــه آزادی یا ســاختار عملگــری الکرتومکانیکی
میباشــد .درجــات آزادی ایــن دســتگاه عبارتنــد از زوایــای پیــچ ،رول ،یــاو و هیــو (ارتفــاع) .بــا توجــه بــه
وجــود درجــات ازادی موقعیــت طولــی و عرضــی امــکان اعــال شــتاب های خطی حس شــده در حســن
رانندگــی را فراهــم مــی آورد .همچنیــن ایــن دســتگاه قابلیــت ســازگاری بــا هدســت هــای واقعیــت
مجــازی را نیــز دارد.

گاالپاد
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فیلمربداری 360
تهیــه و تولیــد فیلــم  360و تــور مجــازی بــه ایــن صــورت کــه شــا به راحتــی مــی توانید از محیــط های
مــد نظــر فیلــم هــای واقعــی تهیــه کــرده و بــه صــورت  360درجــه بــه متاشــای آن هــا بنشــینید و بــا
گــردش رس خــود متــام محیــط را نظــاره کنیــد و از جزئیــات محیــط مطلع شــوید.

هولولنز
دســتگاه مایکروســافت هولولنــز کــه یــک هدســت واقعیــت افــزوده میباشــد کــه بــا اســتفاده از آن
میتــوان جزئیــات متفاوتــی را بــه دنیــای واقعــی اضافــه کــرد .ترکیــب دنیــای واقعــی و دنیــای مجــازی
چیــزی اســت کــه هدســت  HoloLensبــه خوبــی آن را انجــام میدهــد .در حالــی که بــا محیط اطــراف در
تعامــل هســتید ،میتوانیــد بــا نرمافزارهــای مختلــف هــم کار کنیــد یــا حتــی بــازی کنیــد .البتــه بایــد
بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم کــه هــدف از ســاخت ایــن محصــول انجــام دادن پروژههــای تجــاری
بــزرگ بــوده اســت.

فیلمربداری
360
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پرتگاه
در بــازی پرتــگاه شــخص در محیطــی بــا ارتفــاع بســیار زیاد از ســطح زمیــن قــرار دارد برای مثــال باالی
یــک بــرج بلنــد کــه بایــد یــا قــدم برداشــن از روی یــک تکــه جــوب باریــک راه بــرود ،محیــط بــه گونه
ای طراحــی شــده اســت کــه شــخص محیــط مجــازی را بصــورت واقعــی تصــور میکنــد همین امــر باعث
ایجــاد احســاس عــدم تعــادل و تــرس میشــود کــه جذابیــت بــازی را دو چنــدان میکنــد.

تله پورت
بــا اســتفاده از یــک دوربیــن  360درجــه و پخــش آنالیــن میتــوان بــا گذاشــن یــک هدســت واقعیت
مجــازی شــخص را از محیطــی بــه محیطــی دیگــر در آن واحــد انتقــال داد بدیــن گونــه کــه شــخص
در اتاقــی هدســت را بــر روی رس خــود قــرار میدهــد و ناگهــان خــود را در اتاقــی دیگــر بــه صــورت
همزمــان میبینــد.

تله پورت
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تونل صدا
بــا فنــاوری اولرتاســونیک دســتگاهی ســاخته ایــم کــه
صــدا را در یــک باریکــه ی جهــت دار مــی فرســتد .مثــل
لیــزر ،ولــی بــرای صــوت .یعنــی دســتگاه بــه ســمت
هــر کســی کــه باشــد فقــط اوســت کــه صــدا را بــه
خوبــی مــی شــنود؛ و ایــن بــرای او یــک تجربــه ی
عجیــب و جــذاب اســت .ایــن دســتگاه کاربــرد های
متنوعــی دارد :بــه لحــاظ «های تــک» و خــاص بودن
بــرای تبلیغات خالقانــه در محیط های منایشــگاهی
و فروشــگاهی و بــه لحــاظ «ایجــاد فضــای هدفمنــد
صوتــی» در اماکنــی مثــل بیامرســتان هــا ،کافــه هــا،
مــوزه هــا و گالــری هــا کاربــرد دارد.کاربــرد هــای شــخصی
هــم متصــور اســت.
فب لب
فبلــب ( )FabLabاختصــار عبــارت فربیکیشــن البراتــوآر ( )Fabrication Laboratoryاســت کــه نوعــی
آزمایشــگاه بــرای بررســی ،توســعه و تحقیــق در موضــوع ســاخت دیجیتــال بــه حســاب میآیــد.
فبلبهــا مراکــزی بــرای کمــک بــه توســعهی کارآفرینیهــای محلــی ،اســتارتآپهای خالقانــه،
ت آخــر ورود
ارتبــاط جامعــه جهانــی بــه منظــور آمــوزش ،یادگیــری ،تحقیــق و ســاخت خالقانــه و دسـ 
بــه شــبکهی جهانــی ارتبــاط متخصصــان ســاخت دیجیتــال هســتند .فبلــب ایــران کــه از ســال ۱۳۹۳
در حــال فعالیــت اســت تنهــا واحــد رســمی و فعــال در نــوع خــود در ایــران اســت کــه ســعی دارد
موضــوع طراحــی و ســاخت دیجیتــال را در کشــور توســعه دهــد .فبلــب ،نوعــی تســهیلکننده در
حــوزه طراحــی و هــر اســت کــه بــا درک اختالفــات طبیعــی حــوزه طراحــی و هــر بــا ســایر حوزههــای
دانشــی ،بــه طــور مشــخص ،تحقــق ایــده را رسعــت میبخشــد .فبلبهــا و البراتوآرهــای مشــابه
فعــال ،پایگاههــای اصلــی انتقــال بــه عــر خالقیــت ،طراحــی و ســاخت دیجیتــال هســتند .مــا در
اینوتکــس  ۲۰۱۸ســعی داریــم تــا یــک اکوسیســتم کوچــک فبلبــی را در بخــش تجربــه فنــاوری بــه
منایــش بگذاریــم .بــه ایــن ترتیــب در فبلــب اینوتکــس  ۲۰۱۸بــا ســه بخــش تجربــه پرینــت ســه
بعــدی ،تجربــه اســکن سـهبعدی و نیــز تجربــه نقاشــی سـهبعدی روبـهرو خواهیــم بــود کــه در عین
تجربههــای جــذاب مســتقل یــک فضــای فبلبــی نوآورانــه را بــه منای ـشگاه آوردهانــد.
افزایــش آزادی طراحــی ،اســتقالل اقتصــادی در مقیاسهــای مختلــف تولیــد محصــول ،ســاخت
محصــوالت شخصیشــده ،کاهــش زمــان تولیــد ،مترکززدایــی از فرآینــد تولیــد ،بهینهکــردن مــرف
مرتیــال و نیــز حــذف و مدیریــت تلفــات خطرنــاک ،کاهــش هزینـهی هــر واحــد تولیــد ،اســتفاده از
بــازهی فراوانــی از انــواع مرتیالهــا و حــذف محدودیتهــای مرتیالــی و صدالبتــه کاهــش مــرف
انــرژی از مهمتریــن کلیدواژههاییســت کــه توســعه ســاخت دیجیتــال در پــی آن اســت».
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اسکرن سه بعدی
متام قد

پرینــر ســه بعــدی
تــــکنیـــــک  FDMاز
شــــــرکت Ultimaker

پرینــر ســه بعــدی
تــــکنیــــــک  SLAاز
شـــــــرکت Formlabs

296

قلــــٌــم ســه بعــدی
رشکــــــت 3doodler
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 iSeenغربالگری شبکیه
 ، iSeenنــرم افــزار آنالینــی اســت کــه بــه طــور خــودکار غربالگــری شــبکیه را بــه انجــام میرســاند .ایــن
محصــول بــا اســتفاده از تصاویــر شــبکیه و اعــال الگوریتــم هــای پــردازش تصویــر ،وجــود  3عارضه
چشــمی گلوکوما،دژنراســیون ماکــوال (  )AMDو رتینوپاتــی دیابتــی ( )DRرا با دقــت  % 99.8پیش بینی
و نتایــج قابــل فهــم و روشــنی را ظــرف مــدت زمــان کمــر از  30ثانیــه ارائــه میدهــد.

iSeen

دستیار هوشمند مدیریت اسرتس
این دستیار هوشمند از یک هدبند و یک نرم افزار تشکیل شده است با ویژگی های زیر:
پایش عالیم فیزیولوژیک مربوط به اسرتس
پایش و اندازه گیری سطح اسرتس در طول زمان
ارائه مترین های مناسب برای آرام سازی و مدیریت اسرتس
قابلیت گزارش گیری به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه
قابلیت ارسال و به اشرتاک گذاری گزارشها در صورت لزوم
عملکرد نوروفیدبکی و بدون اثراتجانبی منفی
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خدمات
استارتاپی

 -1رشکت رسام
رشکــت رســام متشــکل از فــارغ التحصیــان دانشــگاه صنعتــی رشیــف و اعضــای بنیاد ملــی نخبگان
اســت کــه بــا هــدف بکارگیــری پیرشفتــه تریــن تکنولوژیهــای جهــان و بــه روزتریــن دانــش فنــی در
صنعــت دکوراســیون داخلــی ،تاســیس شــده و در حــال حــارض تنهــا رشکــت فعــال در حــوزه ی چــاپ
بــر روی دیــوار در ایــران اســت .ایــن رشکــت بــرای اولیــن بــار  ،پیرشفتــه تریــن ربــات چاپگــر جهــان را
جهــت چــاپ روی دیــوار بــکار گرفتــه اســت و بــا تلفیــق بــه روزتریــن دانش فنــی و طراحی هــری  ،هر
تصویــری را روی هــر ســطح عمــود از هــر جنــس ،چــاپ و اجــرا میکنــد بــه عــاوه کلیــه مراحــل اجــرا از
طراحــی گرافیکــی تصاویــر تــا مرحلــه ی چــاپ روی دیــوار ،در گــروه رســام انجــام مــی پذیــرد .
بــا توجــه بــه پتانســیلهای فنــی و هــری رســام عــاوه بــر پــروژه هــای انجــام شــده  ،ایــده هــای جدید
و متفاوتــی نســبت بــه بازارهــای مشــابه قابل اجراســت.

اپلیکیشــن همپــا ایــن امــکان را بــرای شــا فراهــم میکنــد تــا چــه بــه عنــوان کســی کــه بــا خــودروی
شــخصی خــود ســفر میکنــد (همــران) و چــه بــه عنــوان مســافر (همپــا) براحتــی بتوانیــد در ایــن
منایشــگاه حضــور بــه هــم رســانید.
پــس اگــر بــرای رفــن بــه منایشــگاه قصــد ســفر بــا خــودروی شــخصی خــود را داریــد صندلیهــای
خالــی را بــا هممســیرهایتان بــه اشــراک بگذاریــد و اگــر مســافر هســتید بــا رزرو ســفر و ارســال
درخواســت بــا هممســیرهایتان همســفر شــوید.
بــرای رشوع همســفری کافیســت اپلیکیشــن همپــا را نصــب و مســیر مــورد نظرتــان را بــا وارد کردن
مبــدا و مقصــد مشــخص کنیــد .ســپس بــه عنــوان مســافر گزینـهی درخواســت ســفر و بــه عنــوان
راننــده گزینـهی ســاخت ســفر را بزنیــد .بــا ایــن کار میتوانیــد بــا ســایر کســانی کــه قصــد ســفر بــه
منایشــگاه اینوتکــس  ۹۷دارنــد همســفر و هممســیر شــوید و کارپولینــگ کنیــد.

 -2پارس فوم کات
پــارس فــوم کات مجموعــه ای انتفاعــی اســت کــه بــا تعریــف و ارایــه خدمــات جدیــد و جامــع منونــه
ســازی رسیــع در ابعــاد بــزرگ و بســیار بــزرگ و بــا جــذب و نگهداشــت انگیــزه هــای منابــع انســانی
مســتعد ،متخصــص و متعهــد ،تولید دانــش و خلق ثــروت از آن و نزدیک نگهداشــن روابط صمیامنه
همــکاری خــود بــا رشکای کلیــدی اش ،بــه طراحــان صنعتــی ،معامران و مجســمه ســازان اجــرای رسیع
و دقیــق طــرح هــا در حــوزه هــای مختلــف عمــران ،معــاری ،تبلیغــات ،صنعتــی ،فضاســازی شــهری و ...
را تضمیــن مــی دهد.

 -4مهامنو
مهامنــو ارائــه کننــده انــواع بســته هــای پذیرایــی میــان وعــده مراســم و رویدادهــای مختلــف مــی
باشــد .بــرای ســفارش کافــی اســت بــه ســایت مهامنــو بــه نشــانی  www.mehmano.comمراجعــه
کــرده و بســته پذیرایــی مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد و یــا از میــان اقــام متنــوع موجــود در
ســایت ،بســته پذیرایــی خــود را درســت کنیــد.
همچنیــن مــی توانیــد از میــان بســته هــای شــیک و رنــگ هــا و طــرح هــای مختلــف ،بســته دلخــواه را
انتخــاب کنید.
مهامنــو کلیــه فرآینــد خرید ،شستشــو میوه و آماده ســازی بســته هــای پذیرایــی را انجــام داده و در
زمــان و مــکان مــورد نظــر شــا تحویــل مــی دهد.
با مهامنو میزبانی خوبی را تجربه کنید.

 -3همپا
همپا|اپلیکیشنکارپولینگ
افــراد بســیاری مســیر مشــابهی را در زمــان یکســان طــی مــی کننــد .اپلیکیشــن همپــا ایــن امــکان را
فراهــم مــی کنــد کــه صاحبــان خــودرو صندلــی خالــی خــودروی خــود را بــا افــراد هــم مســیر خــود بــه
اشــراک بگذارنــد .بدیــن ترتیــب هــر دو طــرف مــی تواننــد هزینــه هــای رفــت و آمد خــود را بیــش از
 50درصــد کاهــش دهنــد.
ایــن روش کارپولینــگ یــا همســفری نــام دارد کــه در دنیــا بــه دلیــل تاثیر آن بــر کاهــش خودروهای
تــک رسنشــین ،ترافیــک و آلودگــی هــوا مــورد حامیــت دولــت هــا و بســیاری از مــردم قــرار گرفتــه
اســت.
با همپا ،به اینوتکس  ۹۷برو
منایشــگاه اینوتکــس رویــدادی منحــر بــه فرد درحــوزهی فنــاوری و نــوآوری در منطقه اســت که هر
ســاله بــا حامیــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مرکــز همکاریهــای فنــاوری و نــوآوری
ریاســت جمهــوری برگــزار میگــردد .تاریــخ برگــزاری منایشــگاه  ۱۴-۱۶تیــر مــاه و محــل برگــزاری آن
بوســتان گفتگوست.
اگــر از شــهرهای اطــراف بــه تهــران ســفر میکنیــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن همپــا میتوانیــد در
منایشــگاه امســال رشکــت کنیــد.
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 - 5اینستاچاپ
بــا اینســتاچاپ لحظــه هــای خاطــره انگیــزی کــه در موبایــل و کامپیوترتــان محصــور شــده انــد و یا در
اینســتاگرام خــود قــرار داده ایــد را بــه شــکل فیزیکــی در قالــب محصــوالت مختلفــی مثــل مکعــب
خاطــرات ،تقویــم خاطــرات ،چارگــوش ،پوالرایــد ،مینی ،نــوار خاطرات ،پوســر و قــاب خاطــرات و ...درب
منــزل تحویــل بگیرید.
 -6تپسل
تپســل ،محصــو ِ
ل رشکــت پــگاه دادهکاوان رشیــف ،یک شــبکهی هوشــمند تبلیغات دیجیتال اســت
کــه در ســال  94کار خــود را بــا ارائـهی رسویــس تبلیغــات ویدئویــی درونبرنامـهای ،بــرای اولیــن بــار
در ایــران ،رشوع کــرد و بعدهــا دامنـهی خدمــات خــود را بــه طیــف وســیعی از راهکارهــای تبلیغــات
دیجیتــال گســرش داد .در حــال حــارض تپســل بــا در اختیــار داشــن میلیونهــا کاربــر فعــال و
طیــف گســردهای از رســانههای دیجیتــال ،اعتــاد بســیاری از برندهــای ایرانــی و بیناملللــی را بــه
خــود جلــب کــرده اســت.
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خدمات
استارتاپی

 - 7کاربوم
«کاربــوم» پلتفرمــی بــا شــعار «زندگــی شــغلی بهــر» ،مجموع ـهای نــوآور و پیــرو در زمین ـهی ارائــه
خدمــات توســعهی مســیر حرفــهای بــه متخصصــان اســت .در کاربــوم متخصصــان میتواننــد بــا
آزمونهــای خودشناســی اســتعداد و توامنندیهــای خــود را بهــر بشناســند و بــا اســتفاده از محتــوا و
دورههــای آموزشــی بــا کیفیــت ،مهارتهــای خــود را توســعه دهنــد .همچنیــن بهوســیله رزومهســاز
آنالیــن کاربــوم ،معرفــی حرفهایتــری از توامنندیهــای خــود داشــته باشــند و در نهایــت بــا شــناخت
بیشــر از رشکتهــا و فرهنــگ کاری آنهــا بــه متناس ـبترین فرصتهــای شــغلی دســت یابنــد.
 -8ریحون
ریحــون ،بهرتیــن ســامانه ســفارش آنالیــن غــذا در کشــور اســت کــه بیــش از  ۳۵۰۰رســتوران خــوب
در کالنشــهرهای تهــران ،کــرج ،اصفهــان ،مشــهد ،شــیراز ،رشــت و قزویــن را در خــود جــایداده اســت.
ایــن ســامانه در تاریــخ  7بهمــن مــاه  93فعالیــت خــود را از تهــران آغــاز کــرد؛ امــا پــس از گذشــت
زمــان کوتاهــی ،خدمــات خــود را در دیگــر شــهرهای کشــور هــم راهانــدازی کــرد .ریحــون از یــک تیــم
جــوان و خــاق تشــکیل شــده کــه در یــک محیــط کامــا دوســتانه ،بــرای پیرشفــت رسیــع و روبــهجلو
ایــن ســامانه ،بــه شــکل گروهــی تــاش مــی کننــد .بــه کمــک ریحــون شــا میتوانیــد از میــان منــوی
عک ـسدار رســتورانها ،غــذای خــود را انتخــاب کــرده و پــس از ثبــت ســفارش و پرداخــت هزینــه
بهصــورت آنالیــن ،غــذای خوشــمزه خــود را در محــل دلخــواه دریافــت کنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه در آینــده نزدیــک ،شــاهد حضــور ریحــون در دیگــر شــهرهای کشــور خواهیــم بــود.

بــا کمــک ویدیــو نــگار میتوانیــد بــه ســاخت و تجهیــز اســتودیوهای ضبــط ویدیــو حرفـهای کوچــک
در منــزل یــا محــل کسـبوکار خــود و بــا کمرتیــن هزینههــای ممکــن اقــدام کنیــد و بالفاصلــه رشوع
بــه ســاخت ویدیوهــای جــذاب کنیــد .ویدیونــگار بــه شــا ابزارهــای کارآمــد ســاخت موشــن گرافیــک
و انیمیشـنهای ســاده را معرفــی و آمــوزش میدهــد تــا بتوانیــد شــانس خــود را بــرای تأثیرگــذاری
بــر مخاطــب چندیــن برابــر کنیــد .در هــر حیطـهای کــه مشــغول فعالیت هســتید ،از صنعــت گرفته تا
خدمــات و یــا حتــی اگــر بــرای اهــداف شــخصی ویدیوهــای انفــرادی تولید میکنیــد خدمات آموزشــی
و مشــاورهای مــا بــه شــا کمک خواهد کــرد ویدیوهای باکیفیت و با قابلیت انتشــار وســیع و بازخورد
مناســب بســازید .اگــر امــروز بــه فکــر تولیــد ویدیــو بــرای توســعه کسـبوکار خــود افتادهایــد یــا در
فراینــد تولیــد ویدیوهــای تبلیغاتــی هســتید ،مــا بــرای شــا کمپینهــای ویدیومارکتینــگ حرفـهای
بلندمــدت و میانمــدت طراحــی منــوده و در تولیــد محتــوای ویدیویــی بــه شــا کمــک خواهیــم
کــرد .بــا ویدیونــگار بهآســانی ســاخت ویدیوهــای جــذاب را فــرا بگیریــد و مخاطــب بیشــری داشــته
باشــید .اگــر وقــت نداریــد یــا بــه هــر دلیلــی منیخواهیــد خودتــان ویدیــو تولیــد کنیــد ،ایــن کار را
بــه متخصصیــن مــا بســپارید و از نتایــج اعجــاز آور بازاریابــی ویدیویــی بهرهمنــد شــوید.

 -9اسنپ
فنــاوری بــه مــا در خانــوادهی اســنپ ایــن امــکان را داد کــه بتوانیــم مدل ســنتی حملونقــل را متحول
ســازیم و منجــر بــه افزایــش بهــرهوری در ایــن حــوزه شــویم .مــا راه خــود را بــا هــدف ارزشآفرینــی از
طریــق فنــاوری آغــاز کردیــم و امــروز مشــوق متامــی همتایــان کوچــک خــود در متامــی کسـبوکارهای
اینرتنتی هســتیم.
 -10ویدیونگار
ویدیونــگار شــا را یــاری میکنــد تــا از مؤثرتریــن ابــزار بازاریابــی اینرتنتــی یعنــی بازاریابــی ویدیویی
بــرای جــذب ترافیــک هدفمنــد و کســب درآمــد بیشــر بهرهمنــد شــوید .متخصصیــن مــا بــا ارائــه
خدمــات آموزشــی و مشــاورهای بــه شــا بــرای ســاخت ویدیوهــای جــذاب جهــت جذب مخاطب بیشــر
کمــک خواهنــد کــرد .ویدیونــگار شــا را تــا ســاخت رســانه مؤثــر بــرای جــذب مخاطبــان بیشــر و
هدفمندتــر همراهــی میمنایــد .ایــن کار هزینههــای تبلیغاتــی شــا را کاهــش داده و بــه اثرگــذاری
بیشــر محتــوای شــا منجــر خواهــد شــد .متخصصیــن مــا بــه شــا کمــک میکننــد تــا محتــوای
تبلیغاتــی تأثیرگــذار طراحــی کنیــد و کوتاهتریــن و مؤثرتریــن بیــان را در ویدیــوی تبلیغاتــی خــود
داشــته باشــید .طراحــی عنوانهــای متقاعدکننــده و ســناریوی ویدیوهــای خــود را بــه مــا بســپارید.
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درفضــای مملــو از نــوآوری و فنــاوری منایشــگاه اینوتکــس کــه میزبــان جمــع بزرگــی از اســتارتاپ هــا و
رسمایــه گــذاران اســت و جــوان هــای ایرانــی در آن مشــغول کار ،تالش و کوشــش انــد بهرتین فرصت
اســت کــه نگاهــی بــه آینــده ســازان ایران داشــته باشــیم.
بــرای آشــنا کــردن کــودکان و نوجوانــان بــا فنــاوری همــراه بــا بــازی و رسگرمــی ،پــرورش خالقیــت،
آمــوزش کار تیمــی و ایجــاد حــس مشــارکت و پیرشفــت در آنهــا ،بخشــی اختصاصــی در منایشــگاه
اینوتکــس درنظــر گرفتــه شــده اســت بــه نــام اینوجــوان.
بــرای هرچــه بهــر برگــزار شــدن ایــن رویــداد تیمــی حرفــه ای متشــکل از آموزنــدگان و مربیــان حرفه
ای تکمیــل شــد و بــه مرحلــه اجــرا رســید چــرا کــه پیرشفــت چشــمگیر و روزافــزون فنــاوری ،مســتلزم
برنامــه ریــزی و تدبیــر آمــوزش نسـلهای بعــدی اســت و امیــد داریــم بــا برگــزاری رویــداد اینوجــوان
در هفتمیــن منایشــگاه بیــن املللــی نــوآوری و فنــاوری ،گامــی هرچنــد کوچک در رشــد و اعتالی نســل
هــای بعدی کشــور برداشــته باشــیم.
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در (( کافــه رسمایــه )) اســتارتاپهایــی کــه در مراحــل اولیــه رسمایــهگــذاری خــود نیــاز بــه جــذب
رسمایــه دارنــد بــرای حضــور در ایــن رویــداد اعــام آمادگــی کــرده و جلســات مذاکــرات اولیــه آنهــا با
رسمایــهگذارانــی کــه عالقــهمنــدی خــود را نســبت بــه اطالعــات آن اســتارتاپ اعــام کــردهانــد برگــزار
مــیشــود .از اهــداف اصلــی برگــزاری ایــن رویــداد ،ایجــاد ارتبــاط اولیــه میــان اســتارتاپهــا و رسمایــه
گــذاران عالقــهمنــد بــه آنهــا مــیباشــد .پلتفــرم ســامانه تأمیــن مالــی جمعــی کارنکراد کــه متمرکز
بــر مــدل مشــارکت مــیباشــد ،بــه عنوان ســامانه آنالیــن کارآفرینــی برای اســتارتاپهــا در حــوزههای
مختلــف و در رسارس ایــران ایــن امــکان را فراهــم مــیآورد تــا بــا بهــرهگیــری از آمــوزشهــا ،مربــی
گــری ،رشکــت در رویدادهــا و خدمــات متنــوع دیگــر آمــادهی رسمایــهگــذاری شــوند و ســپس بــه
رسمایــهگــذاران معرفــی شــوند.
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میــان فضــای پــر انــرژی منایشــگاه گاهــی الزم اســت در فضایــی آرام نشســت و فنجانــی قهــوه
نوشــید ،از پذیرایــی ویــژه منایشــگاه اســتفاده کــرد و یــا حتــی بــه بــار کافــی شــاپ یــا رســتورانی
رس زد و میــان اینوتکســی تابســتانی همــراه لیوانــی از نوشــیدنی خنــک نشســت و از متاشــای
بــازی هــای جــام جهانــی روی صفحــه منایشــگری بــزرگ لــذت بــرد یاحتــی بــا دوســتان دور میــز
جمــع شــد ،از اتفاقــات جــذاب منایشــگاه حــرف زد و رویدادهــای اینوتکســی را از هــان صفحــه
منایشــگر دنبــال کــرد و اگــر بــه قــراری کاری نیــاز بــود مــی تــوان هامنجــا درمــورد کارهــا و
فعالیــت هــا بــا مترکــز و آرامــش مذاکــره کــرد .
همــه ی اینهــا بــرای راحتــی بازدیدکننــدگان منایشــگاه اینوتکــس درنظــر گرفتــه شــده اســت
النــج منایشــگاه اینوتکــس بــا محوطــه ای بالــغ بــر  ۵۰۰مــر مربــع در خدمــت آســایش و رفــاه
متــام بازدیدکننــدگان و رشکــت کننــدگان منایشــگاه اســت .
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یکــی از مهمرتیــن نیازهــای موجــود در زیســتبــوم فنــاوری کشــور ،تشــکیل بــازار پایــدار
در حــوزه فنــاوریهــای نویــن مــیباشــد ،منظــور از ایجــاد بــازار پایــدار ،زمینــهســازی جهــت
شــناخت و مفاهمــه مشــرک فــیمابیــن عرضــهکننــده و تقاضاکننــده فنــاوری ،ایجــاد تعامــل
مناســب و مؤثــر فــیمابیــن ایشــان ،تقویــت اعتــاد متقاضیــان فنــاوری بــه اســتفاده از ظرفیــت
رشکــتهــای فنــاور و اســتفاده از ابزارهــای مالــی مؤثــر جهــت تســهیل در تعامــات طرفیــن مــی
باشــد .همچنیــن در صــورت تبییــن نیازمنــدیهــای فنــاوری ،عرضــه کننــدگان فنــاوری ،کاالهــا
یــا خدمــات خــود را هدفمنــد و متناســب بــا نیــا ِز بــازار تولیــد خواهنــد کــرد.
از طرفــی دیگــر ،بــا توجــه بــه رضورت پیــادهســازی نظــام نــوآوری بــاز ( )Open Innovationدر
کشــور ،بخــشهــای مختلــف اقتصــادی (صنعــت ،کشــاورزی ،نفــت و گاز ،خدمــات و  )...مــی
تواننــد از ظرفیــت دانــشفنــی صاحبــان فنــاوری در جهــت بهبــود زنجیــره ارزش خــود ،اســتفاده
مســتمر مناینــد.
یکــی دیگــر از اهــداف طــرح بــازار فنــاوری ،ارایــه راهحــلهــای فناورانــه بــرای حــل مســایل
ســمت تقاضــا از ســوی فعــاالن عرضــه فنــاوری مــیباشــد کــه بــا حضــور طــرف تقاضــا در بــازا ِر
مذکــور ،ایــن مهــم نیــز فراهــم خواهــد شــد.
رشکــت توامنندســازان فنــاوریهــای نویــن بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق ،و بــا هــدف ایجــاد هــم
افزایــی ،متولــی برگــزاری رویــدادی تحــت عنــوان «بــازار فنــاوری» در هفتمیــن منایشــگاه بیــن
املللــی نــوآوری و فنــاوری گردیــده اســت .برنامــه فــوق شــامل برگــزاری رویدادهایــی تخصصــی
بــا موضوعــات مختلــف بــوده کــه در هــر رویــداد ،متقاضیــان فنــاوری ضمــن معرفــی ســازمانِ
تابعــه ،نیازهــا و مســایل فناورانـهی خــود را در حضــور عرضهکننــدگان فنــاوری مطــرح منــوده و
پــس از آن در صــورت لــزوم رشکــت توامنندســازان اقــدام بــه برنامهریــزی و برگــزاری جلســات
حضــوری  B2Bدر حیــن و بعــد از منایشــگاه مــیمنایــد بــه نحــوی کــه نیــاز یــا عارضــه مطــرح
شــده از ســمت متقاضــی فنــاوری برطــرف و نتیجــه مطلــوب عایــد گــردد .همچنیــن در طبقــه
همکــف منایشــگاه ،غرفــه «بــازار فنــاوری» میزبــان متقاضیــان و عرضــهکننــدگان فنــاوری بــوده
و محملــی را بــرای تبــادلنظــر فراهــم آورده اســت
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در ایــن برنامــه کــه در محیــط پــارک علــم و فنــاوری پردیــس تهــران برگــزار میگــردد ضمــن رصف
شــام و پذیرایــی بــه ســبک ایرانــی در فضایــی ســنتی همــراه بــا موســیقی زنــده ایرانــی ،هیجــان
متاشــای گروهــی (دورهمــی) فوتبــال در فضــای بــاز ،رصــد آســان شــب پردیــس ،مســابقه
ایــران شناســی بــا حضــور مهامنــان خارجــی اینوتکــس ،پــارک گــردی از نــوع علمی-تفریحــی بــرای
عالقــه منــدان اجــرا مــی گــردد.
تاریخ و محل برگزاری :جمعه  15/04/97از ساعت  20:30تا  24:00در پارک فناوری پردیس
از جمله فرصت های برگزاری این برنامه به رشح زیر می باشد:
• آشنایی با پارک پردیس و پتانسیلهای آن
• شبکهسازی بین اجزای مختلف اکوسیستم کارآفرینی با مهامنان خارجی رویداد
• معرفی جاذبه های گردشگری و مشاهیر علمی و ادبی ایران
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