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معرفی

مرکز رشد فناوری های پیشرفته پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال 1382 تاسیس شد. این مرکز 
ضمن در اختیار گذاشــتن فضای استقرار و دفتر کار در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه خدمات متنوع، 
به رشــد کســب و کارهای نوپا کمک می کند. این خدمات موجب تســهیل فرایند تجاری ســازی محصوالت شده و 
هزینه ها و مخاطرات شرکت های مستقر را کاهش می دهد. تاکنون بیش از 320 واحد فناور از خدمات مرکز رشد 
بهره مند شده اند و در حال حاضر بیش از 60 شرکت نوپا در این مرکز مستقر هستند. مجموع فضاهای مرکز رشد 

در سال 1399 بالغ بر 5000 متر مربع می باشد که شامل 9 ساختمان و سه سایت تخصصی است.

سازمان همکارتعداد واحدهای فناورسال تاسیسنام خوشه تخصصی

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف13938آب و انرژی

شهرداری تهران13977فناوری های هوشمند شهری

شرکت ارتباطات سیار همراه اول13999فناوری اطالعات و ارتباطات



فضای 
ی کار

مبدا معرفی به عنوان شرکت خالقمعافیت بر درآمد سالیانه

بهره مندی از گارگزاران در حوزه های مالیات،
گرافیک، طراحی سایت، ساخت فیلم 

بیش از 1300 نفر ساعت آموزش و مشاوره
در سال 1398

آموزش و 
مشاوره

ی  تجار
ی ساز

حمایت ها

خدمات و 
تسهیالت مالی

تبلیغات

✓  تامین فضـــای کار و تجهیزات 
اداری

✓  تعمیر و نگهداری ساختمان ها 
و تاسیسات مربوط

✓  ارائه خدمات رفاهی و بهداشت 
عمومی

✓  بهره مندی از اینترنت پر سرعت 
و پرداخـــت هزینه هـــای آب و 

انرژی
✓  بهره مندی از 3 سالن جلسه با 

ظرفیت های 6، 20 و 30 نفره

✓   معرفـــی واحدهای فنـــاور  و 
محصوالت آنها به صنعت

✓  معرفـــی واحدهای فنـــاور در 
سایت مرکز  رشد

✓  ارائه دستاوردهای واحدهای 
فناور در نمایشگاه های ملی

✓  نشر اخبار موفقیت واحدهای 
و  ســـیما  و  صـــدا  در  فنـــاور 

خبرگزاری ها
✓طراحی و ارتقاء سایت

✓  ساخت تیزر معرفی شرکت ها
)معرفـــی  گرافیـــک  ✓  خدمـــات 

کارگزار(
✓  دورهمی ها و شبکه سازی

✓   معافیـــت مالیات بـــر درآمد 
ساالنه 

حقوق  بـــر  مالیات  ✓   معافیـــت 
کارمندان

✓  مشاوره های مالی
✓  تامین اعتبار خدماتی و اعتبار 

فناوری )وام(
✓  اطالع رســـانی تسهیالت قابل 
دریافـــت از ســـوی معاونـــت 
ریاســـت  فنـــاوری  و  علمـــی 

جمهوری
وام  از  بهره منـــدی  ✓  امـــكان 

كم بهره
✓  خدمات اجرای امور حسابداری 

)معرفی کارگزار(

✓     ارزیابی و عارضه یابی کسب و 
کار و ارائه راهکار های بهبود

میـــان  ارتبـــاط  ✓  برقـــراری 
واحدهای فناور  و مشـــتریان 

بالقوه
✓  حمایت از برگزاری رویداد های 

علمی و تجاری
✓  اطــالع رسانــی 

صنعـــت  نیازمنـــدی هــــای 
و  فنـــــاور  واحدهـــای  بـــه 

تسهیــل گری  ارتباط  آنــها

✓  برگزاری دوره های آموزشی در 
حوزه مدیریت کسب و کار

و  حقوقـــی  ✓  مشـــاوره های 
مدیریتی

✓  مشاوره های  تجاری سازی
✓  مشــــاوره بـــــرای اخذ مجـوز 
دانـــــش بنیان و اسـتفــاده از 

تسهیالت آن

حمایت ها



فرآیند پذیرش و استقرار 

1

3

5

2

4

✓  معرفی ایده محوری و محصول نهایی
✓  معرفی اعضای تیم

✓  مشخصات شرکت )در  صورت ثبت(

✓  بیان نیاز بازار
✓  خالصه ای از مطالعات 

بازار
✓  مشخصات  محصول

✓  مدل کسب و کار
✓  بیان سـوابق و اعضای 

تیم

✓ در قالب فرم ارسالی مرکز
✓ معرفی محصول

✓ مطالعات بازار
✓ برنامه اجرایی و مالی

✓  بررسی تطابق با آیین نامه پذیرش

✓   ارزیابی  توانمندی های تیم
✓   ارزیابی  دستاوردهای پیشین

✓   ارزیابی مدل کسب و کار

ارسال درخواست
شروع

بررسی درخواست

ارسال فیلم معرفی  3 دقیقه ای

بررسی فیلم و برگزاری مصاحبه حضوری

ارسال طرح کسب و کار

✓  ارزیابی طرح کسب و کار 6
✓  ارایه مشاوره برای بهبود طرح و اصالح ایرادات

ارزیابی و مشاوره طرح کسب و کار

7

9

8

10

✓  اصالح طرح بر اساس باز خوردها
✓  ارسال طرح نهایی به مرکز

✓  مدارک
✓  تدوین برنامه کاری یک ساله

✓  ارایه خالصه طرح کسب و کار  در ابعاد فنی و مالی
✓  بیان آخرین وضع اجرایی طرح 

✓  تکمیل پرونده استقرار
✓  ارزیابی برنامه کاری

✓  امضای قرارداد استقرار
✓  تحویل فضای کاری

جلسه دفاع

اصالح طرح کسب و کار

عقد قرارداد استقرار

ارسال مدارک استقرار

پایان



تعداد واحدهای فناور مستقر

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

10 11
14

24

17

26 25
28 28 30

31

39

47 47
46

61
60

روابط عمومی

نشــر اخبــار واحــد هــای فنــاور در 	 
صداســیما )به عالوه لوگو صداسیما و 

عکس از برنامه ساخت ایران(
برگــزاری دورهمی ها و شــبکه ســازی )عکس از 	 

دورهمی های مرکز رشد(
مراسم استقرار و خروج واحدهای فناور )عکس از مراسم 	 

امضای قرارداد، عکس از مراسم اهدای تندیس(

 روابط
عمومی



تعداد 60 واحد مستقر در سال 99

واحدهای فناور مستقر

پيشگامان انرژی و مواد پيشرفته
تولید دانش فنی و نمونه سازی مواد و تجهیزات مربوطه 

به صنعت نفت، انرژی های نو و نانو مواد و مواد پزشکی

۶۶۰۶۷۷۶۱ 

ابر پاک بوم شريف(گرافینا)
تولید و توسعه محصوالت فتوکاتالیست

نانو ساختار  با قابلیت تصفیه هوا
۶۶۰۰۶۸۷۹ 

مواد پيشرفته شیف
ساخت فوم های پلیمری ذره ای و مواد نانو ساختار             

۶۶۰۶۴۶۰۰

سامانه های  پيشرفته بسته بندی برپایه
بازدارنده های  خوردگی  فاز بخار

۶۶۱۵۹۸۰۳  |   behsannano.com

بهسان نانوتاک

بنیان دیدبان هوشمند
ایجاد یک پلتفرم ارتباط دوسویه موثر و قابل ارزيبابی

 بين سازمانها و مشتريان
۶۶۱۵۹۳۷۶  |   dideban.com

سیستم پيشران توربو آژير
طراحی، ساخت و تست موتور توربین گاز

۶۶۰۶۴۶۰۵

کشاورز یار رباتیک شريف
طراحی و ساخت و ارائه خدمات رباتیک کشاورزی

۶۶۰۶۴۶۰۵ | sharifagrobot.com

سامانه های آلتراسونیک شريف
ساخت تجهیزات التراسونیک

۶۶۰۶۴۶۰۵

شهر سبز مانا
جمع آوری پسماند خشک و ضایعات با استفاده

 از هوش مصنوعی
۶۶۱۵۹۷۶۹ |  tafkikan.com

توسعه فناوريهای هوشمند سپهران
طراحی و ساخت سیستم های رانش دريایی

۶۶۰۸۴۱۳۸  |  jetpro.ir

 و ارایه  خدمات فنی و مهندسی در حوزه مواد نوین

 |   ساخت و تولید محصوالت 

۶۶۰۶۷۷۶۴ |  radsepehr.ir

آريسا بسپار پارس
تولید آمیزه پلیمری

۶۶۰۶۵۲۴۰ 

راد سپهر پژوه

پيشرو ابتکار و دانش
پایش وضعیت ارتعاشی و عیب یابی تجهیزات و

دستگاه های  صنعتی برپایه گوشی های هوشمند
۶۶۰۸۵۱۹۸

ابتکار صنعت فاطر
دستگاه اندازه گیری گشتاور و توان موتورهای دوار

۶۶۰۱۰۷۱۹

لذت علم شريف

توسعه محصول کیا صنعت شريف
طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی توپک
قابل نصب و برداشت متورم شونده و ابزار آن

۶۶۰۶۴۶۰۵ | tomex-co.com

نوآفرينان آیتک لیماک
سامانه مدیريت هوشمند هتل

۶۶۵۵۸۲۰۲  |   iotech-co.com

سامانه های هوشمند کشاورزی والی
مکانیزاسیون فرآوری گل زعفران

۶۶۰۱۲۸۹۸  | vali-system.com

هومن ژن پارس
DNA تحلیل داده ها و توالی یاب

۶۶۰۳۳۱۸۴  |   humangene.ir

زيستا ژن آفرين
ساخت دستگاه توالی یاب برای خواندن رشته های 

DNA با استفاده از روشهای اپتیکی
۶۶۰۳۳۱۸۴

سیمای مهندسی یکتای ارتباطات
حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا

۶۲۸۵۲(داخلی۱۱۳)

شريف فارمد
تولید اقالم و تجهیزات مصرفی  پزشکی

۶۶۰۶۴۶۰۵

آباد فناور شريف
تجهیزات ابزار دقیق مبتنی بر اشعه گاما

۲۲۴۹۱۶۲۷  |   afsharif.ir

امنینو (امنیت نوین)
استفاده از خواص الیه فیزيکی در برقراری امنیت

۶۶۰۶۴۶۰۵

سرآمدان راستین کاوشگران ورنا
مطالعات سلول های زيستی

۶۶۰۶۴۶۰۵

ویرا پردازش سخن (واکا ویک)
ارایه خدمات پردازش متن

۶۶۰۰۵۶۴۴  |   vakavic.com

هوشمند ارتباط شريف
"طراحی، ساخت و اجرای سیستم دامداری هوشمند، شامل

 گجت هوشمند دام ، جمع کننده  داده و سیستم پردازش مرکزی"

توسعه فناوری آريا کاوش (استادبانک)
پلتفرم ارتباط بين اساتید و شاگردان

رستاک مدیا سپهر
طراحی، اجرا، مشاوره و آموزش در زمینه سیستم های

 غیر متمرکز، دفاتر توزيع شده، زنجیره بلوکی
۶۶۰۶۴۶۰۵  

فناور ترابر هوشمند بازار (شیپ آپ)
پلتفرم حمل و نقل بين المللی کاال

کاوشگران هوشمند نما
ارزيابی کیفیت ویدیو

۶۶۰۹۰۴۹۰ 

۶۶۰۳۲۷۱۸ | shipup.ir

پيشگامان هوش آشا(هویو)
پلتفرم مشاوره و انتخاب هوشمندانه اسباب بازی

۶۶۰۱۴۹۵۱  |   hooyo.ir

۶۶۰۳۳۸۹۸  |   ostadbank.com

تحلیل و تصویر داده شمارا
میزکار تحلیل و تصویر داده

۶۶۰۶۴۶۰۴  |   shomara.ir

فناوران سامانه های رهپا
توسعه سامانه های پایش هوشمند ناوگان

۶۶۰۵۰۴۴۶  |   epanda.ir

آزمایشگاه بيت بان
ارائه سرویس تحلیل بدافزار

آوای هوشمند سخن(ترجمیک)
ارائه خدمات ترجمه و ویراستاری آنالین

۶۶۰۶۴۶۰۸ |  tarjomic.com

بينا پرداز یکتا
توسعه سامانه های نرم افزاری سازمانی و کاربردی سفارشی

فراسوی رشد آرمان زمین
توسعه راهکارهای هوشمند کاهش حوادث ترافیکی

۶۶۰۶۴۶۰۵

فناوران اطالعات سخن
تولید و فروش محصوالت دانش بنیان مبتنی بر 

هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی و گفتار

فناوران توسن انرژی
افزایش راندمان و تولید برق در نیروگاه ها

۶۶۰۹۹۲۶۲ | energytech.sharif.ir

زير ساخت مركز داده ارم
سیستم های خنک کننده رک، اتاق سرور و مراکز داده

۸۸۷۱۷۲۳۵  |   eramco.ir

موسسه پژوهشی سیستم های مدار مجتمع امین

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع و کارت هوشمند

۶۶۰۰۶۲۷۷

۶۶۰۰۸۶۰۳  |  bitbaan.ir

۶۶۰۶۷۷۶۱ |  bp.ir۶۶۰۶۷۷۶۲ | sokhan.ai

رهنما فناوران (سالم سینما)
"مرجعی کامل برای فیلم و سینما که هر کاربر می تواند اطالعات کاملی

 از هر فیلم و سريال مشاهده کند و با استفاده از هوش مصنوعی فیلم های
 مورد عالقه اش به وی جهت تماشا معرفی گردد و آن را تهیه کند ."

۶۶۰۶۶۱۴۳ | salamcinama.ir

هوشمند تجهیز آب شريف
آبياری کم فشار با   قابلیت کنترل دبی و فشار  خدمت تحویل

(IOT)حجمی مبتنی بر تجهیز   آبگیر  به تجهیزات ثبت

طراحی و تولید تجهیزات پژوهش دانش آموزی - آموزش مرتبط با محصوالت

تولید شده در جهت افزایش مهارت دانش آموزان و استفاده کنندگان

بهینه سازان سیستم های آب و انرژی 
سبز پایش افرا

 هوشمند سیستم های آب و انرژی

توسعه سیستم های بازيابی و بهینه سازی
آب و انرژی پارس

انرژی و مواد و کاهش آالینده زيست محیطی
۶۶۰۸۵۱۹۷  

بنیان توسعه صنعت وانرژی شريف
استفاده از لوله های حرارتی برای استفاده از

        انرژی گرمایی اتالفی

آینده سازان کاوشگر ویرا
تعمیرات و نگهداری تجهیزات صنایع انرژی دربستر

          اینترنت اشیا

|  سامانه تخصصی 

|  تحلیل و توسعه فناوری و  کنترل 

|  توسعه سیستم های بازيابی آب، 
|  شیر جدید سیستم 

۶۶۰۶۴۶۰۵ | akointech.com

۶۶۰۶۴۶۰۵ |seaid.ir

۶۶۰۲۰۰۸۵ |watergy.com

 ۶۶۰۱۹۰۴۳  |leco.ir

رایان شیمی شريف
و راه اندازی خط تولید محصوالت شوینده،آرایشی 

 بهداشتی و مواد اولیه حوزه  آب و انرژی

 |   فرموالسیون، مشاوره 

۶۶۰۶۴۶۰۵|  shimichi.com

فرا جهش ویرا (سپتک)
هوشمند سازی کنتورهای خانگی، کشاورزی و صنعتی

۶۶۰۵۴۶۳۷

راهبران  سیستم های فرایندی
بهینه سازی در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و نیروگاه ها

۶۶۰۶۴۶۰۵

بهین یابان سروش انرژی
ساخت موتورهای الکتريکی پربازده

۶۶۰۶۴۶۰۱   

فن آوران موج روز
(GNSS)طراحى و ساخت تکرار کننده سیگنال

۶۶۰۳۳۰۴۱     

فن آوری پيشرو مقداد
پياده سازی بهینه سیستم های دیجیتال

۶۶۰۳۸۸۸۳    

محب یاس مهر
کنترل جوش مقاومتی فرکانس متوسط-سیستم کنترل و درایو

 غلطک های داغ صنعتی با توان  بسیار پایين و راندمان باال

۶۶۰۶۷۷۶۰  

مجتمع سازان هدف گستر
طراحی و ساخت سامانه های پایش  و کنترل

۶۶۰۳۳۱۶۳  |  hadaftech.ir

|تابلوی کنترل فرکانس متوسط،سیستم

طراحی و ساخت انواع مبدل های الکترونیک قدرت

۶۶۰۶۴۶۰۵  | victorypow.ir

ویکتوری توان

بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی پيشرفته در حوزه اپتیک

۶۶۰۱۰۷۴۲  |   arsin.co

آرسین تابش نگاران فناور

ارتقای فناوری رسوبزدایی الکترونیک

۶۶۰۶۴۶۰۲  |   raymoj.ir

۶۶۰۶۷۷۶۳  ۶۶۰۶۶۱۴۲

بهداد تدبير مبین آريا(موبيکار)

هوشمند سازی در صنعت خودرو

۶۶۰۳۲۴۸۴  |  mobicar.ir

انرژی و الکترونیک ری موج

شرکت در مرحله واحدهای فناور خالق
بررسی پرونده 
دانش بنیان

شرکت های دانش بنیانسایر واحدها
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