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مرکز فناوری های هوشمند شهری
ایـــن مرکـــز وابســـته بـــه مرکـــز رشـــد پـــارک علـــم و 
ـــت  ـــریف، در اردیبهش ـــی ش ـــگاه صنعت ـــاوری دانش فن
منطقـــه 9  شـــهرداری  همـــکاری  بـــا  مـــاه 1398 
شـــد.  راه انـــدازی  شـــهرداری  فـــاوای  ســـازمان  و 
ـــای  ـــت از ایده ه ـــز حمای ـــن مرک ـــی ای ـــت اصل مأموری
نوآورانـــه در جهـــت حـــل چالش هـــای شـــهری و 
کســـب وکارهای  گســـترش  و  ایجـــاد  از  حمایـــت 
اســـت.  شـــهری  فناوری هـــای  حـــوزه  در  فنـــاور 
خدمـــات مرکـــز فناوری هـــای شـــهری شـــامل ارائـــه 

فضـــای کار اشـــتراکی و اختصاصـــی اســـت.

شهرداری منطقه 9
ســـازمان فنـــاوری 
ارتباطات و  اطالعـــات 



فضای کار اشتراکی
شـــهر خـــاق، فضـــای کار اشـــتراکی ایـــن مرکـــز 
اســـت تـــا کارآفرینـــان و ایده پـــردازان از فرصـــت 
بهره منـــد  شبکه ســـازی  و  یادگیـــری  هم افزایـــی، 
ـــتری  ـــانس بیش ـــا ش ـــن فض ـــور در ای ـــا حض ـــوند و ب ش
ـــه  ـــود ب ـــاز خ ـــورد نی ـــرمایه م ـــذب س ـــد و ج ـــرای رش ب

ــد. ــت آورنـ دسـ

     امتیازات فضای کار اشتراکی
     •   کاهش هزینه ها

     •   شبکه سازی و ارتباطات
     •   حضور در محیطی فعال و پویا

     •   انتقال تجربه

فضای کار اختصاصی
ـــی  ـــای اختصاص ـــده، فضاه ـــهر آین ـــن و ش ـــهر نوی ش
ایـــن مرکـــز هســـتند تـــا بســـتری مناســـب جهـــت 
تجاری ســـازی دســـتاوردهای شـــرکت های فنـــاور 

نوپـــا فراهـــم گـــردد.

راد یاوران سروش)رادیس(
تولید محصوالت سازه ای با استفاده از نانو کامپوزیت سیمانی

66091206  |  radis.in
ایده یابان برنا )تفکیکان(

راهکار جمع آوری پسماند خشک از مبدا
 66159769  |  tafkikan.com

نواندیشـــان شـــهر فرنـــگ | طراحـــی و تولیـــد 
محصـــوالت نویـــن تبلیغاتـــی و نمایشـــی _دو تصویـــر در یـــک قـــاب

66156921   |    arto3D.com
 بهسان نانو تاک

تولید رنگ ها و پوشش های نانویی

66159803  |  behsannano.com
برنا روایتگر نوجوانی
مشاور و راهنمای دوران نوجوانی

 borna.life

صنعـــت و تجـــارت فـــن آوران راســـخون 
)نانـــووا(| تولیـــد کننـــده نانوپوشـــش هـــای آبگریـــز و آتـــش گریـــز
66159179   |  rasekhoontech.com

مقاوم زلزله پارسیان
تولید درب و دیوار مقاوم و محافظ در برابر آوار ناشی از زلزله

66159376  |  moghavemzelzelle.ir

رسا طنین شریف
سنسورهای هوشمند و متصل

66156916

سیمای مهندسی یکتای ارتباطات
حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا

 ertebatatiot.ir


