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 برج فناوری طرشت، بزرگترین پروژه زیرساختی در ناحیه
نوآوری شریف

بزرگترین اجتماع شرکت های دانش بنیان و فناور کشور
 بامشارکت و تامین سرمایه 100 درصدی بخش خصوصی

و بدون دخالت منابع دولتی و عمومی



3 طبقه پارکینگ شامل 180 پارکینگ خودرو

700 مترمربع البی ورودی با ارتفاع سقف 6 متر

اتاق سرور مرکزی
سالن ورزش و سرگرمی با مساحت بیش از 300 مترمربع

سالن غذاخوری با ظرفیت بیش از 250 نفر
9 سالن جلسه در ابعاد مختلف از 10 نفره تا 50 نفره

طبقات 4 واحدی

طبقات 12 واحدی

فضـــای نشـــیمن و برگـــزاری رویـــداد ســـقف بـــاز در بـــام در 
مســـاحتی بالـــغ بـــر 800 مترمربـــع بـــا توقـــف آسانســـورها در بـــام

دکل اینترنت
سلول های خورشیدی

بام

طبقه
9و10

طبقه
1تا8

طبقه 1-

همکف

طبقه
2-تا 4-



15 طبقه

زیربنای کل بالغ بر 25000 مترمربع

شامل 15000 مترمربع فضای مفید

بالـــغ بـــر 3000 مترمربـــع فضـــای مشـــاعات 
در طبقـــه همکـــف، منفـــی یـــک و بـــام

پوشش آنتی استاتیک نما

شیشه های Anti UV در پنجره ها

سیســـتم پایـــش ســـامت ســـازه ای 
ســـاختمان

ـــاختمان  ـــاب س ـــه فاض ـــتم تصفی  سیس
و بازگردانی آب خاکستری  

گجـــت هـــای هوشـــمند انـــرژی جهـــت سیســـتم 
مدیریـــت قبـــوض داخلـــی ســـاختمان

4 دســـتگاه آسانســـور 14 نفـــره مـــدرن بـــا 
امـــکان توقـــف در بـــام

سیســـتم تهویـــه مرکـــزی مطبـــوع بـــه صـــورت چیلـــر 
مرکـــزی و فـــن کوئل هـــای کســـتی چهـــار جهتـــه



فناوری طرشتامـــکــانات بـرج



توســـعه و  خـــاک  آب  ســـرمایه  شـــرکت 
شـــرکت مدیـــرت ســـرمایه و ســـاخت نیـــک رای

ســـابقه ســـال  ده  از  بیـــش  بـــا 
فعـــال در حـــوزه تعریـــف پـــروژه، ســـرمایه گـــذاری، 

طراحـــی و ســـاخت مجموعه هـــای مســـکونی، 
ـــرد  ـــا رویک ـــور ب ـــطح کش ـــاری در س اداری و تج
فنـــی و مهندســـی،  توجـــه بـــه مدیریـــت 

از  اســـتفاده  و  پـــروژه  کنتـــرل  و  کیفیـــت 
فن آوری هـــای نویـــن ســـاختمان جهـــت تولیـــد 

ســـاختمان هاییی ایمـــن، بـــا کیفیـــت و ســـبز

www.nikray.net

www.sakhtco.com

پنـــاه،  شـــرکت توســـعه طـــرح و ســـاخت 
مراکـــز  و  زیرســـاخت ها  تخصصـــی  مشـــاور 

کشـــور نـــوآوری 

طـــراح و مجـــری قریـــب بـــه 10 مرکـــز نـــوآوری 
در کشـــور تحـــت نظـــر معاونـــت علمـــی و 

فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری 

www.panahco.com

مشاور پروژه توسعه گر



تاریخ اتمام پروژهبرنامه زمان بندی روند احداث پروژه و
1399/04/31 

درصد پیشرفت تاکنون
 61 درصد

)تا تاریخ 1398/05/10(



نهادهای حایم
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شهرداری منطقه 2 تهران
صندوق نوآوری و شکوفا�یی

منطقه 2

طرشت، میدان تیموری، خیابان صالحی تقاطع بلوار اکبری

برج
فناوری 
طرشت



ـــه و ۱۲۰  ـــی( در ۱۵ طبق ـــری و صالح ـــوار اکب ـــع بل ـــریف )تقاط ـــوآوری ش ـــه ن ـــت در ناحی ـــاوری طرش ـــرج فن ب
ـــاور  ـــرکت های فن ـــور ش ـــرای حض ـــی ب ـــه زودی مکان ـــرج ب ـــن ب ـــت. ای ـــاخت اس ـــال س ـــون در ح ـــد هم اکن واح
و دانش بنیـــان، اســـتارت آپ ها و دیگـــر بازیگـــران کلیـــدی فعـــال در اکوسیســـتم فنـــاوری و نـــوآوری 

ـــود. ـــد ب ـــور خواه کش


