پ ــارک عل ــم و فن ــاوری دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف در س ــال  1395ب ــا اب ــاغ
اساس ــنامه از س ــوی وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری تأس ــیس ش ــد .ب ــا
ش ــکلگیری پارک علم و فن ــاوری ،فعالیتهای مرتبط با زیس ــتبوم نوآوری
و کارآفرینی دانش ــگاه صنعتی ش ــریف که در طی  1۷س ــال گذشته به تدریج
و متناس ــب ب ــا نیاز و تقاضای موجود ،ایجاد ش ــده بودند ،زیر نظ ــر پارک قرار
گرفتند و صورت یکپارچه در این بستر ادامه و توسعه مییابند.
مرک ــز رش ــد ،مجتمعه ــای فن ــاوری چن ــد مس ــتأجره و صن ــدوق پژوه ــش و
فناوری به ارائه خدمات به کسبوکارهای فناور میپردازد.
پارک علم و فناوری دانش ــگاه صنعتی شریف به عنوان یک پارک دانشگاهی
در نظر دارد تا با ایجاد یک تعامل دوطرفه و س ــازنده با بدنۀ علمی دانش ــگاه

اجزای پارک علم و فناوری

مجموع ــهی پارک عل ــم وفناوری ،متش ــکل از مرکز کارآفرینی ،ش ــتابدهنده،

صنعت ــی ش ــریف و بخ ــش خصوص ــی توانمن ــد ب ــه ب ــروز اس ــتعدادها و
شایس ــتگیهای دانش ــگاهیان کمک کند و به یک الگوی مل ــی در زمینهی
توسعه پایدار و ارزشآفرینی در سطح جامعه تبدیل شود.
ه ــدف میانم ــدت ای ــن پ ــارک ،ایج ــاد ناحی ــه ن ــوآوری ش ــریف در اط ــراف
پردیس اصلی دانش ــگاه است ،تا روند رش ــد و توسعه کمی و کیفی شرکتها
در این ناحیه را شتاب بخشد.

م ـع ــــرفـ ـــی پ ــــارک

تهران ،طرش ــت ،میدان ش ــهید
تیموری،خیابانلطفعلیخانی،
کـ ــوچ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پـ ــارس ،پ ـ ــال ک ۱۵
تـلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن)۰۲۱( ۶۶۵۳۰۶۴۲ :
ف ـکـ ـ ـ ـ ـ ــس)۰۲۱( ۶۶۵۳۰۵۴۵ :
techpark.sharif.ir
techpark@sharif.ir

مرکز کارآفرینی

karafarini.sharif.ir

شتابدهنده شریف در سال  1393به عنوان اولین
شتابده ــندهی دانشـ ــگاهی تأسـ ــیس ش ـ ــد تا از
استارتآپهای دانشجویی در مرحلۀ پیشرشد
حمایت نماید .خدمات اصلی شتابدهنده شامل
تخصیص فضای کاری مشترک ،تأمین بذرمایه و
ارائه خدمات مربیگری میشود .تا کنون بیش از 95
تیم دانشجویی از خدمات شتابدهنده شریف
بهرهمند شدهاند که بخش قابل توجهی از آنها موفق
به جذب سرمایه و توسعه کسب و کار خود شدهاند.

setak.sharif.ir

مرک ــز رش ــد دانش ــگاه صنعتی ش ــریف در س ــال
 13۸۲تأس ــیس ش ــد .این مرکز با ارائهی فضای
اس ــتقرار در مج ــاورت دانش ــگاه و دیگر خدمات
حمایت ــی ،ب ــه رش ــد کس ــبوکارهای نوپا کمک
میکن ــد .ت ــا کن ــون بی ــش از  280واحد فن ــاور از
خدم ــات مرک ــز رش ــد دانش ــگاه صنعتی ش ــریف
بهرهمند شـــدهاند و در حال حاضر  ۴5ش ــرکت
نوپ ــا در مرک ــز رش ــد و س ــایتهای تخصصی آن
مس ــتقر هستند.

مج ــتمعهـــــای فنـــــــاوری مــــحــــــــل استـــــــــقرار
ش ــرکتهایی هســـــــتند کـــه دورهی رشـــــــــد
کس ــبوکار خـــود را طی کردهانـــد و عاقهمند به
حض ــور در مجـــاورت دانشـــگاه صنعتی شـــریف
(ناحی ــه نـــوآوری شـــریف) هســـتند تـــا بتوانند از
ظرفیتهای زیســـتبوم شـــکل گرفته بهرهمند
ش ــوند .در حـــال حاضر  ۲5شـــرکت رشـــدیافته
در س ــه مجتمـــع فناوری مســـتقر و مشـــغول به
فعالیت هســـتند.

sati.sharif.ir

techpark.sharif.ir

نه ــاده ـ ــای پــارک

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در سال
 13۷9به عنوان اولین مرکز کارآفرینی در کشور،
فعالیت خود را آغاز نمود .رسالت اصلی این
ّ
نهاد ،ترویج فرهنگ و تفکر کارآفرینی در میان
دانشجویان ،استادان و دانشآموختگان
دانشگاه و ارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز
جهت ورود به فضای کارآفرینی است .این مهم
از طریق برنامههای گونا گونی مانند آموزش و
برگزرای رویدادهای کارآفرینی صورت میگیرد.

شتابدهنده

مــرکـــز رشـــــد

مجتمعهای فناوری

شرکتهای نوپا مستقر در مرکز رشد

استارتآپهای مستقر در شتابدهنده

بایرپیدو

پلتفرمجامعباشگاهمشتریانفروشگاهها
buyrapido.co | ۶۶1۶۶۲۴9

واکاویک

پردازش هوشمند متن
vakavic.com | ۶۶1۶۶۲۴9

بلندگودایرکشنال

ویشورک

پلتفرم برونسپاری کار و پروژه
wishwork.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

ارتباطات سبز شریف

مخابره اطاعات از طریق سیم برق
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

رمز آوا

تشخیص هویت به کمک صدا
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

هاسپینو

پلتفرممیزبانیمحلی
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

متلند

پلتفرم فروش آناین مواد شیمیایی
matland.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

زیستگستران

طراحیبلندگوهایدایرکشنال
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

ساخت نانو ماده TIO2
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

بهین زیست آرامه

رادیآوران سروش (رادیس)

فناوران همراه آیان

فناوری اطاعات و ارتباطات
۶۶۰9۰515

توسعهماشینهایپیشرفتهشریف

مکاترونیک
samadco.com | ۶۶۰1۲۸9۸

نواندیشانشهرفرنگ

اپتیکولیزر
arto3d.com | ۶۶۰۶۴۶۰۸

پویندگان دانش سیستمهای توان افزای
پاسارگاد | مهندسی پزشکی
exos.ir | ۶۶۷1۶1۰۰

تجهیزالکترونیکاکسون

فناوری اطاعات و ارتباطات
quera.ir | ۶۶۰۸۸31۰

سنجشمهارتپایا

توسعهسامانههایانرژی

مکاترونیک
۶۶۰1۲۸9۸

سازه پژوهان پویا طرح

نوراتار هوشمند

پژوهندگانپگاهپارسه

سامانههایهوشمندبرسام

زیستاژن آفرین

رایا انرژی نواتک

پیشگامان انرژی و مواد پیشرفته

آرمان گیتی رای

فناوریزیستی
۶۶۰19۰۴3

مهندسیپزشکی
۶۶۰1۰۷39

سازههاینوین
۶۶۰39۷19

مکاترونیک
۶۶۰۶۶1۴۲

۶۶۰331۸۴

فناوریزیستی

بهینهسازیانرژی
۶۶۰۲۰۰۶5

مهندسیعمران
sppt.co.ir | ۶۶۰۰۸۴۴5

مواد و متالورژی
۶۶۰1۲۸9۸

اپتیکولیزر
smarttechs.ir | ۶۶۰1۰۷39

فناوری اطاعات و ارتباطات
agira.ir | ۶۶۰۶۷۷۶1

مهندسیپزشکی
medparesh.com | ۶۶۷1۶1۰۰

مدیریتهوشمندساختمانوبهینهسازی
انرژی آریا | بهینهسازی انرژی

mahsaba.com | ۶۶۰۸51۷5

پایشگران نوین سالمت و درمان

بهانتدبیرآوین

مواد و متالورژی
behtacompany.com | ۶۶۰۶۷۷۶۰

تجارت صنایع انرژی آسو

بهینهسازیانرژی
۶۶۰۰1۰۰۸

فن آوران تمام اندیش آتی مدار فن تام

فناوری اطاعات و ارتباطات
lyan.ir | ۶۶۰۶۶1۴3

راهسازانآیندهاقتصاد

|۶۶۰۸519۷

توسعه راهکار نوین جویش

پیشروفناورانهوشمندروش

مبتکران انرژی گستر آرتین

فناوری های پیشرو مقداد

امیدآفرینانمهندسیآینده

زیرساخت مرکز داده ارم

فناوران سامانه های رهپا

بهینترانسفورماتورراسان

آرمانسامانسپهر

پیشرو ابتکار و دانش

فناوری اطاعات و ارتباطات
pezeshkkhoob.com | ۶۶۰۶۴۶۰۰
فناوری اطاعات و ارتباطات
dideo.ir | ۶۶۰۶۴۶۰9

فناوری اطاعات و ارتباطات
۶۶۰3۸۸۸3

بهینهسازیانرژی
۶۶۰۸519۸-3۰5

سازههاینوین
fantam.ir | ۶۶۰1۲۸9۸
الکترونیکومخابرات
۶۶۰3۸۸۸3

فناوریزیستی
3d-bio.ir | ۶۶۰99۴3۴

الکترونیکوسختافزار
behintrans.com | ۶۶۰۶۷۷۶3

مهندسی مانا سازان سدید

بهینهسازیانرژی
manasazan.ir | ۶۶۰۸۶۲۷۴

فناوری اطاعات و ارتباطات
۶۶۰۶۴۶۰۶

آوای هوشمند رایمون

هوافضا
arsamsepehr.com | ۶۶۰۴۶۷۸۶

فناوری اطاعات و ارتباطات
sdk.co.ir | ۶۶۰۰۶۸۷9

آرسینتابشنگارانفناور

الکترونیکوسختافزار
۶۶۰1۰۷۴۲

فرا جهش گستران

برنا پلیمر پاک پاسارگاد

فناورترابرهوشمندبازار

توسعه فناوری آریا کاوش

توسعهراهکارهایفنیدانا

شرکت راد سپهر

فناوری اطاعات و ارتباطات
۶۶۰5۰۴۴۶

سپهردورکاو

فناوری اطاعات و ارتباطات
ostadbank.com| ۶۶۰33۸9۸

پارساپلیمرشریف

مکاترونیک
tarfandco.com | ۶۶۰۶۷۷۶3

آدریان فلزاتشریف

ساختترکیباتومحصوالتمختلفپلیمریپیشرفته

توسعه فناوریهای فلزات و صنعت متالورژی

توسعه ارتباطات وادی رایمندان (وادا)

سپنتاپلیمرشریف

vada.ir | ۶۶5۶۸39۸

parsapolymer.ir | ۶19۷51۰۰

ارائۀ خدمات و محتوا بر بستر موبایل

بسپارپیشرفتهشریف

تولید کیسههای ماندگاری باال برای محصوالت کشاورزی

polysharif.com | 5۴۴۰۶۰5۶

سامانهنگار آتنا

ارائه خدمات ابری و تأمین مالی جمعی

sana.tech | ۴۴۲۷۶93۰

شریفپردازشگردانش

توسعهسامانههاییکپارچۀمدیریتاطاعاتعلمی

sinaweb.net | ۶۶۰۲۰۶9۰

adrian.ir | ۸۸5۶9۰1۶

بهینهسازیانرژی
۶۶۰1۲۸9۸

توسعه فناوری شریف سوالر

امن افزار گستر شریف

sharifsolar.ir | 5۴۴۰۶۰99

amnafzar.ir | ۴3۶5۲۰۰۰

توسعهنرمافزار وسیستمهایایمنساز شبکه

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی
توسعه صادرات و فناوری شریف

توسعه فناوریهای نوین سالمت سینا

موسسهتحقیقاتیوآموزشینور (توان)

توسعهسامانهمانارایکا

tavaninstitute.ir| ۶۶۰۰۴۰۲۸

5۴۴۰۶۰۷۷

ساخت و آنالیز سلولهای خورشیدی

توسعهفناوریهایفیلتراسیونغشاییوتصفیه

sepantapolymer.com | ۶19۷5۲۲۶

nanosina.com | 5۴۴۰۶۰33

طرح و توسعهی پرتو انرژی ایرانیان

مهدتجارت گسترانعطار

partoenergy.ir | ۶19۷533۰

attargroup.ir | ۸۶۰۲1۸5۴

دانشافزار نارونشریف

طراحیوتولیدسامانههایمدیریتی

daneshsolutions.ir | ۶19۷5۲۲۶

فناوری اطاعات و ارتباطات
eramco.ir | ۶۶۰۲۰۰3۸
مکاترونیک
۶۶۰1۲۸9۸

بهینهسازان سیستمهای آب و انرژی سبز
پایش افرا | بهینهسازی انرژی
۶۶۰1۲۸9۸

مواد و متالورژی
۶۶۰۶۷۷۶۴

محصوالتایمنسازیدر برابر امواجالکترومغناطیس

طراحیوپیادهسازینیروگاههایخورشیدی

مواد و متالورژی
bornapolymer.com | ۶۶۰9۰۴9۰

فناوری اطاعات و ارتباطات
shipup.ir | ۶۶۰3۲۷1۸

توسعهسیستمهایبازیابیوبهینهسازی
آب و انرژی پارس | بهینهسازی انرژی

سرمایهگذاریخطرپذیربرشرکتهایدانشبنیان

فناورانهویتالکترونیکیامن

توسعهمحصوالتحوزۀ کلیدعمومیوامضایدیجیتال

hovita.ir | ۶19۷55۰۰

ساخت و ارائه خدمات حوزه فرآوردههای دارویی

نورآفرینایده

طراحی و ساخت سنسورهای فیبر نوری و لیزر

nourafarin.ir | ۶۶۰۸۸۴3۸

پیام افزار پیک آسا

خدماتومحصوالتزیرساختیارسالپیامک

peykasa.com | ۶۴۰۶31۰1

خدمات تجاریسازی | sharifvc.ir | ۶19۷5353

اندازهگیری ،پزدازش و تحلیل دادههای ترافیک شهری

تجارتهمراه روناش

خدماتاعان(پوشنوتیفیکیشن)موبایل

ronash.co | ۶۶۰3۷۸۰9

حامیسیستمشریف

فناوری اطاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

hamisystem.ir | ۶۶۰۶۲۸۷9

شریف نانو پارس

تولیدمحصوالت ّ
نانوذراتبرای کاربردهای گوناگون

amnafzar.ir | ۶۶۰۸1۷۰9

فن گستران پیشرو بازار (ترب)
موتور جستجویخریدومقایسهقیمت

torob.ir| 5۴۴۰۶۰۲۲

صدرافنپرداز

طراحی و ساخت محصوالت الکترونیک توان باال
sadrafan-co.com | ۶۶۰9۰935

شرکت پردازش و ذخیره سازی سریع داده

طراحی و تولید سامانههای ذخیرهسازی داده

hpds.ir | ۶۶۰۲91۶۴

تیمها و شرکتها

شرکتهای رشدیافته مستقر در مجتمعهای فناوری

کریوت

اینترنت اشیاء برای خودروها
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

قبضینو

پرداخت آسان تمامی قبضها
ghabzino.com | ۶۶1۶۶۲۴9

موپون

مرجع تخفیف و کوپن فروشگاه های اینترنتی
mopon.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

رکیتا

سامانه مدیریت دروس
rekita.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

شریفگرافینا

گوگردزداییبه کمکنانوساختارها
setak.sharif.ir | ۶۶1۶۶۲۴9

