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بـا گـذر زمـان و فراگیر 
شـدن موضوع کارآفرینی در 
کسـب وکار های  اخیـر،  دهه  هـای 
بسـیاری در مجـاورت دانشـگاه صنعتی 
شـریف شـکل گرفته انـد. تـا جایـی کـه صدها 
نخبـه  جـوان،  دانش آموختـگان  توسـط  شـرکت 
و بـا پشـتکار ایـن دانشـگاه ایجـاد شـده و ارزش آفرینـی و 

اشـتغال زایی بسـیاری بـه همـراه داشـته اسـت.
با تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال 9۵، یکی 
از مهم ترین برنامه های این مجموعه در کنار پذیرش و ارائه خدمات به واحد های 
فناور، هویت بخشی و توسعه زیست بوم شکل گرفته در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف، 
تحت عنوان »ناحیه نوآوری شریف« قرار داده شد که موجب شتاب بخشی به روند شکل گیری و 
رشد کمی و کیفی شرکت های نوآور در این ناحیه شده است. ناحیه نوآوری شریف به مساحت ۲۵۰ 
هکتار در میان خیابان آزادی و بزرگراه های شهید جناج، شیخ فضل هلل نوری و یادگار امام واقع شده 
است و هم اکنون بیش از ۵۰۰ شـرکت، 7 شــتابدهنده، ۵ صندوق و شرکت سرمایه گذاری، ۴ مرکز 

نوآوری و ۲ فضای کار اشتراکی در آن مستقر هستند.
با هدف توسعه راهبردی این ناحیه، مطالعه جامعی بر ۲۱ ناحیه نوآوری شکل گرفته در نقاط مختلف 
سطح جهان انجام شده که بر اساس آن نقش بازیگران مختلف و اقدامات الزم مربوط به توسعه ناحیه 
از مهمترین راهبردها، توسعه ناحیه نوآوری شریف با  نوآوری شریف مشخص گردیده است. یکی 
محوریت بخش خصوصی و بدون مشارکت مستقیم نهاد های دولتی است. بر همین مبنا، پارک علم 
و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد با ایفای نقش تسهیلگری خود و ایجاد تعاملی سازنده 
توانمند،  نوآوری و بخش خصوصی  بازیگران زیست بوم  بین بدنه  علمی دانشگاه صنعتی شریف، 
زمینه را برای بروز استعدادها و شایستگی های دانشگاهیان، نخبگان و کارآفرینان در ناحیه نوآوری 

شریف فراهم نماید و یک الگوی ملی را در زمینه  توسعه  پایدار و ارزش آفرینی ارائه دهد.

پردیـس دانشــگاه صنعـتی شریف

راهــنــــــــــــمــا
بـازیــگـران ناحـیـه نـوآوری شــریف
محدوده ناحــیــه نــوآوری شــریف

ســـــــایر شرکـــت  های فنـــــــاور
شــــرکت  های فنـــــــاور شــریـفی

در یک نگاه
در یک نگــــاه

میدان آزادی



هاب نوآوری
•   ایستگاه نوآوری شریف

فضای کار اشتراکی
•   باشگاه کارآفرینی تیوان

•   باشگاه کسب وکار دانش بنیان )باکس(

کسب وکارها
•   بیش از ۵۰۰ شرکت و استارت آپ

تامین کنندگان خدمات
•    مجموعه های ارائه دهنده خدمات مالی، 
حقوقی، بازاریابی و غیره به کسب وکارها

سرمایه گذار خطر پذیر
•   صندوق پژوهش و فناوری شریف

•   شرکت سرمایه گذاری مهد تجارت گستران عطار
•   شرکت سرمایه  گذاری بهمن

•   صندوق پژوهش و فناوری کریمه
•   صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

مجتمع فناوری
•   برج فناوری طرشت
•   برج فناوری پیک آسا

•    پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
)مجتمع های فناوری ۱، ۲ و ۳(

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی
•   پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

•   پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات شریف
•   پژوهشکده فضایی ایران

•   پژوهشکده شهید رضایی

مرکز نوآوری
•   مرکز نوآوری رفاتک )بانک رفاه(

 •    مرکز نوآوری فناوری های هوشمند شهری
)سازمان فاوای شهرداری و شهرداری منطقه  � تهران(

•    مرکز نوآوری و فناوری آما )پژوهشکده انرژی شریف با 
همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری(

)ICTIC( مرکز نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات   •
•    مرکز دانش بنیان سالمت )در حال تأسیس توسط 

بخش خصوصی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری(

شتابدهنده و مرکز رشد
•   مرکز رشد شریف

•   شتابدهنده شریف
•   شتابدهنده راه روشن

•   شتابدهنده پرسیس ژن

•   شتابدهنده واتِک
•   شتابدهنده ابر زندگی

•   شتابدهنده بُنتِک

ناحیــه نــوآوری شــریف، یــک زیســت بوم نــوآوری و کارآفرینــی مبتنــی بــر یــک 
مــکان جغرافیایــی اســت؛ بدیــن معنــی کــه از مجموعــه بازیگــران مختلــف در 
یــک منطقــه تشــکیل شــده اســت کــه در مســیر شــکل گیری کســب وکارها 
از لحظــه شــکل گیری ایــده جدیــد تــا ایجــاد و رشــد کســب وکار دخیــل 
هســتند و بــرای »خلــق ارزش مشــترک« متناســب بــا مأموریــت، توانمنــدی یــا 

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــود ب ــوری خ ــتگی مح شایس
امــروزه ناحیــه نــوآوری شــریف شــاهد حضــور انــواع بازیگــران یــک زیســت بوم 
نــوآوری و کارآفرینــی بــوده اســت کــه بیشــتر آنهــا توســط بخــش خصوصــی 
ــران و  ــک از بازیگ ــر ی ــرد ه ــه ف ــر ب ــای منحص ــوند. نقش ه ــت می ش مدیری
هم افزایــی و روابــط متقابــل میــان آنهــا موجــب ایجــاد فضایــی پویــا و مســتعد 

بــرای شــکوفایی کســب وکارهای فنــاور در ایــن ناحیــه شــده اســت.

بـــازیــگـــــران

بازیگران



    سـرمایه گذاریاطلــــس
ــرمایه گذاری  ــای س ــترده ای از فرصت ه ــف گس ــون طی هم اکن
ــم  ــارک عل ــت. پ ــود اس ــریف موج ــوآوری ش ــه ن ــی ناحی در اراض
بهتــر  بهره منــدی  جهــت  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  فنــاوری  و 
مشــاور  شــرکت  یــک  همــکاری  بــا  فرصت هــا،  ایــن  از  ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاری مجــّرب، بــه شناســایی آنهــا پرداختــه و نتایــج بدســت آمــده را در 
ــس  ــن اطل ــت. ای ــرده اس ــن ک ــریف« تدوی ــوآوری ش ــه ن ــرمایه گذاری ناحی ــس س ــب »اطل قال
ــوده و  ــریف ب ــوآوری ش ــه ن ــاز ناحی ــورد نی ــاخت های م ــرمایه گذاری و زیرس ــته های س ــاوی بس ح

قابــل ارائــه بــه ســرمایه گذاران و توســعه گران اســت.

میدان آزادی

رمایه گذاری
س اطلس 



برج فناوری طرشت
برج فناوری طرشـت با سـرمایه گذاری شـرکت سـرمایه، آب، خاک، توسـعه )سـاخت( 
در تقاطـع بلـوار صالحـی و اکبـری در زمینـی به مسـاحت ۳۵۰۰ مترمربـع و زیربنای 
۲۵۰۰۰ مترمربـع در دسـت احـداث اسـت و در تابسـتان 99 بـه بهره بـرداری خواهـد 
رسـید. واحدهـای ایـن بـرج ۱۲۰ واحـدی کـه بزرگتریـن زیرسـاخت فنـاوری کشـور 
بـه  شـریف  صنعتـی  دانشـگاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عاملیـت  بـا  بـود  خواهـد 

شـرکت  های دانش بنیـان و فنـاور واگـذار شـده اسـت.
نکتـه قابـل توجـه درخصوص ایـن پروژه، عـدم اسـتفاده از اعتبارات دولتی اسـت 
کـه نشـانگر اهمیت مشـارکت   بخـش خصوصی اسـت. تحقق این امـر با حمایت 
معنـوی و تسـهیل گری نهاد هـای عمومـی همچـون شـهرداری تهـران، معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و هدایـت پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه 

صنعتی شـریف میسـر شـده اسـت.

وری طرشت
برج فنا



دانشگاه صنعیت شریفپـارک عـلــم و فنــــــــاوری
در  شریف  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک 
سال ۱۳9۵ با ابالغ اساسنامه از سوی وزارت علوم، 
شکل گیری  با  شد.  تأسیس  فناوری  و  تحقیقات 
کارآفرینی  زیست بوم  برنامه های  مجموعه،  این 
به   ۱۳8۲ سال  از  که  شریف  صنعتی  دانشگاه 
ایجاد  تقاضای موجود،  و  نیاز  با  و متناسب  تدریج 
قرار  فناوری  و  علم  پارک  نظر  زیر  بودند  شده 
گرفتند تا به صورت یکپارچه در این بستر ادامه و 
توسعه یابند. پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 
شریف متشکل از شتابدهنده  شریف، مرکز  رشد 
فناوری های پیشرفته و مجتمع های فناوری به ارائه  
در  فناور  کسب وکارهای  به  خدمات  و  تسهیالت 

مراحل مختلف رشد می پردازد.
نوآوری  ناحیه  توسعه   مجموعه،  این  همچنین 
و   می داند  خود  مأموریت های  از  یکی  را  شریف 
جهت اعتالی زیست بوم نوآوری شکل گرفته در این 
ناحیه، در نقش تسهیل گر و نه در قالب مالکیت یا 
ریاست، اقدام به اجرای طیف وسیعی از برنامه های 

حمایتی و توسعه ای کرده است.

.شتابدهنده
شتابدهنده شریف در سال ۱۳9۳ به عنوان اولین شتابدهنده دانشگاهی 
تأسیس شد و از سال ۱۳97 ذیل نظر پارک علم و فناوری به فعالیت خود 
استارت آپ های  از  حمایت  شتابدهنده  این  اصلی  مأموریت  داد.  ادامه 
دانشجویی در مرحله پیش رشد )از شکل گیری ایده تا رسیدن به محصول 
کاری  فضای  تخصیص  شامل  شریف  شتابدهنده  خدمات  است.  اولیه( 
اشتراکی، مربی گری و مشاوره، آموزش و تأمین بذرمایه می شود. تاکنون 
بیش از ۱۲۰ تیم از خدمات این شتابدهنده بهره مند شده اند که بخش 
خود  کسب وکار  توسعه  و  سرمایه  جذب  به  موفق  آنها  از  توجهی  قابل 

..مرکز رشدشده اند.
مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳8۲ تاسیس شد و از سال 
۱۳97 به عنوان مرکز رشد پارک علم و فناوری به فعالیت خود ادامه داد. 
این مرکز رشد ضمن تأمین دفتر کار برای شرکت های نوپا، با ارائه خدمات 
محصوالت  تجاری سازی  فرآیند  بازاریابی،  و  مشاوره ای  آموزشی،  متنوع 
را  این مسیر  را سرعت بخشیده و ریسک ها و هزینه های  این شرکت ها 
کاهش می دهد. تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد فناور از  این خدمات بهره مند 
شده اند و در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت نوپا در مرکز رشد شریف و 
خارج  برتِر  شرکت های  برخی  هستند.  مستقر  آن  تخصصی  سایت های 
شده توانسته اند با احراز شرایط الزم، در مجتمع های فناوری پارک علم و 

...مجمتع  های فناوریفناوری مستقر شوند.
رشد  دوره  که  هستند  شرکت هایی  استقرار  محل  مجتمع ها  این 
به حضور در مجاورت  و عالقه مند  را طی کرده اند  کسب وکار خود 
این  هستند.  شریف(  نوآوری  )ناحیه  شریف  صنعتی  دانشگاه 
ظرفیت های  و  قانونی  تسهیالت  استقرار،  فضای  از  شرکت ها 
زیست بوم نوآوری شریف بهره مند می شوند. در حال حاضر  بیش 
از ۳۰ شرکت رشدیافته در سه مجتمع فناوری مستقر و مشغول به 

مل و فناوریفعالیت هستند.
پارک  ع


