
برج فناوری طرشت



برجفناوریطرشت

• برج فناوری طرشت، بزرگترین پروژه زیرساختی در ناحیه نوآوری شریف
• بزرگترین اجتماع شرکت های دانش بنیان و فناور کشور

• بامشارکت و تامین سرمایه ١٠٠ درصدی بخش خصوصی و بدون دخالت
   منابع دولتی و عمومی



۱۵ طبقه

زیربنای کل بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع

شامل ۱۵ هزار مترمربع فضای مفید

ـــاعات  ـــای مش ـــع فض ـــزار مترمرب ـــر  ۳ ه ـــغ ب بال
ـــام ـــک و ب ـــی ی ـــف، منف ـــه همک در طبق

پوشش آنتی استاتیِک نما

شیشه های Anti UV در پنجره ها

ســـازه ای  ســـالمت  پایـــش  سیســـتم 
ن ختما ســـا

 سیســـتم تصفیـــه فاضـــالب ســـاختمان و 
بازگردانی آب خاکستری  

گجـــت هـــای هوشـــمند انـــرژی جهـــت سیســـتم 
مدیریـــت قبـــوض داخلـــی ســـاختمان

۴ دســـتگاه آسانســـور ۱۴ نفـــره پیشـــرفته 
ـــام ـــف در ب ـــکان توق ـــا ام ب

ـــزی و  ـــر مرک ـــورت چیل ـــه ص ـــوع ب ـــزی مطب ـــه مرک ـــتم تهوی سیس
فـــن کوئل هـــای کســـتی چهـــار جهتـــه



۳ طبقه پارکینگ با ظرفیت  ۱۸۰ خودرو

۷۰۰ مترمربع البی ورودی با ارتفاع سقف ۶ متر
۴ مرکز نوآوری با زیربنای کل ۱۰۰۰ مترمربع

اتاق سرور مرکزی
سالن ورزش و سرگرمی با مساحت بیش از ۳۰۰ مترمربع

سالن غذاخوری با ظرفیت بیش از ۲۵۰ نفر
۹ سالن جلسه در ابعاد مختلف از ۱۰ نفره تا ۵۰ نفره

طبقات ۴ واحدی

طبقات ۱۲ واحدی

فضـــای نشـــیمن و برگـــزاری رویـــداد ســـقف بـــاز در بـــام در 
مســـاحتی بالـــغ بـــر ۸۰۰ مترمربـــع بـــا توقـــف آسانســـورها در بـــام

دکل اینترنت
سلول های خورشیدی
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فضای داخلی  بـرج
فنــاوری طرشــت



تــوســعــه و  ــاک  ــ ــه،آب،خ ــ ــای ــ ــرم ــ س ــت  ــرکـ شـ
نیک رای ساخت  و  سرمایه  مــدیــرت  شرکت 

ســـابـــقـــه ســـــــال  ده  از  ــش  ــ ــی ــ ب بـــــا 
فعال در حوزه تعریف پروژه، سرمایه گذاری، 

مسکونی،  مجموعه های  ساخت  و  طراحی 
اداری و تجاری در سطح کشور با رویکرد فنی 

و مهندسی،  توجه به مدیریت کیفیت و کنترل 
پروژه و استفاده از فناوری های نوین ساختمان 

برای تولید ساختمان هایی ایمن، با کیفیت و سبز

توســــــعهگر

www.nikray.net www.sakhtco.com



رونـد احداث پـروژه
و برنامه زمان بندی

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درصد پیشرفت تا تاریخ 
۹۹/۰۱/۳۱
۸۰ درصد



نهادهای حامی
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

شهرداری منطقه ٢ تهران

صندوق نوآوری و شکوفایی

منطقه 2

طرشت، میدان تیموری، خیابان صالحی تقاطع بلوار اکبری

برج
فناوری 
طرشت
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