
برج فناوری طرشت



برج فناوری طرشت

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

• بامشارکت و تامین سرمایه 100 درصدی بخش خصوصی و بدون دخالت
   منابع دولتی و عمومی



15 طبقه

زیربنای کل بالغ بر 25 هزار مترمربع

شامل 15 هزار مترمربع فضای مفید

ـــای  ـــع فض ـــزار مترمرب ـــر  3 ه ـــغ ب بال
ـــی  ـــف، منف ـــه همک ـــاعات در طبق مش

ـــام ـــک و ب ی

پوشش آنتی استاتیِک نما

شیشه های Anti UV در پنجره ها

 سیســـتم تصفیـــه فاضـــاب ســـاختمان و 
بازگردانی آب خاکستری  

4 دســـتگاه آسانســـور 14 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



همکف شمالی: فضاهای متعدد گفتگو

ـــی  ـــوآوری تخصص ـــز ن ـــی: مراک ـــف جنوب همک
)مرکـــز نـــوآوری فناوری هـــای ســـاختمانی، 
فضـــای   3  .)... و  مالـــی  فناوری هـــای 
جداگانـــه و اختصاصـــی بـــا مســـاحتی حـــدود 
ـــدام  ـــرای هرک ـــه ب ـــع در دو طبق ـــر مرب 350 مت
ـــت  ـــای فعالی ـــه فض ـــا ب ـــت ت ـــده اس ـــاد ش ایج

مراکـــز نـــوآوری تخصیـــص یابـــد. 

شـــرکت های  شبکه ســـازی  و  پشـــتیبانی 
ناحیـــه:

• 9 سالن جلسه از 10 تا 50  نفر
• سالن غذاخوری با ظرفیت 200 نفر

• اتاق سرور با مساحت 200 مترمربع

ــاحت  ــه مسـ ــاز بـ ــی روبـ ــای گردهمایـ • فضـ
بالـــغ بـــر 800 متـــر مربـــع و ظرفیـــت 400 نفـــر

• کافـــه روبـــاز جهـــت ســـرویس دهی بـــه 
مخاطبـــان

• طراحی نوآورانه  و تامین فضای سبز

بام

طبقه 1-

همکف

مرکز خدمات دانش بنیان



فضای داخلی  بـرج
فنــاوری طرشــت



روند احداث پروژه



نهادهای حامی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شهرداری منطقه 2 تهران

صندوق نوآوری و شکوفایی

منطقه 2

طرشت، میدان تیموری، خیابان صالحی تقاطع بلوار اکبری

برج
فناوری 
طرشت


