مرکز فناوریهای هوشمند شهری

ایـــن مرکـــز وابســـته بـــه مرکـــز رشـــد پـــارک علـــم و
فن ــاوری دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف ،در اردیبهش ــت
مـــاه  1398بـــا همـــکاری شـــهرداری منطقـــه 9
و ســـازمان فـــاوای شـــهرداری راهانـــدازی شـــد.
مأموری ــت اصل ــی ای ــن مرک ــز حمای ــت از ایدهه ــای
نوآورانـــه در جهـــت حـــل چالشهـــای شـــهری و
حمایـــت از ایجـــاد و گســـترش کســـبوکارهای
فنـــاور در حـــوزه فناوریهـــای شـــهری اســـت.
خدمـــات مرکـــز فناوریهـــای شـــهری شـــامل ارائـــه
فضـــای کار اشـــتراکی و اختصاصـــی اســـت.

شهرداری منطقه 9

ســـازمان فنـــاوری
اطالعـــات و ارتباطات

آدرس :بزرگــراه آیــت هللا ســعیدی،
خیابان دســتغیب ،کوچه دوســنگانی،
مرکــز فناوریهــای هوشــمند شــهری
021- 66067230
smartcity@sharif.ir
smartcity.sharif.ir

راد یاوران سروش(رادیس)
تولید محصوالت سازهای 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
برناروایتگرنوجوانی
مشاور و راهنمای دوران نوجوانی

borna.life

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

فضای کار اشتراکی
شـــهر خـــاق ،فضـــای کار اشـــتراکی ایـــن مرکـــز
اســـت تـــا کارآفرینـــان و ایدهپـــردازان از فرصـــت
همافزایـــی ،یادگیـــری و شبکهســـازی بهرهمنـــد
ش ــوند و ب ــا حض ــور در ای ــن فض ــا ش ــانس بیش ــتری
ب ــرای رش ــد و ج ــذب س ــرمایه م ــورد نی ــاز خ ــود ب ــه
دســـت آورنـــد.
امتیازات فضای کار اشتراکی
• کاهش هزینهها
• شبکهسازی و ارتباطات
• حضور در محیطی فعال و پویا
• انتقال تجربه

66159376 | moghavemzelzelle.ir

سیمایمهندسییکتایارتباطات
حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا

ertebatatiot.ir

فضای کار اختصاصی
ش ــهر نوی ــن و ش ــهر آین ــده ،فضاه ــای اختصاص ــی
ایـــن مرکـــز هســـتند تـــا بســـتری مناســـب جهـــت
تجاریســـازی دســـتاوردهای شـــرکتهای فنـــاور
نوپـــا فراهـــم گـــردد.

صنعـــت و تجـــارت فـــن آوران راســـخون
(نان ــووا)| تولیــد کننــده نانوپوشــش هــای آبگریــز و آتــش گریــز
66159179 | rasekhoontech.com
رسا طنین شریف
سنسورهای هوشمند و متصل

66156916

