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پارک علم و فناوری دانشـگاه صنعتی شـريف در سـال ۱۳۹۵ با ابالغ اساسـنامه از 

سـوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسـیس شـد. با شکل گیری این مجموعه، 

فعالیت های مرتبط با زيست بوم نوآوری و کارآفرينی دانشگاه صنعتی شريف که 

از سال ۱۳۷۹ به تدريج و متناسب با نیاز و تقاضای موجود، ایجاد شده بودند زير 

نظر پارک علم و فناوری شريف قرار گرفته و به صورت یکپارچه در این بستر ادامه 

و توسـعه یافتـه اسـت. پـارک علم و فنـاوری دانشـگاه صنعتی شـريف متشـکل از 

شتابدهنده  شريف، مرکز  رشد فناوری های پيشرفته و مجتمع های فناوری به ارائه

  تسهیالت و خدمات به کسب وکارهای فناور در مراحل مختلف رشد می پردازد.

یکی از برنامه های شـاخص این پارک در کنار پذیرش و ارائه خدمات به واحدهای 

فناور، توسـعه  زيست بوم شکل گرفته در مجاورت دانشگاه صنعتی شريف، تحت 

عنوان «ناحیه  نوآوری شريف» است تا بتواند روند شکل گیری و رشد کمی و کیفی 

شرکت های نوآور را در این ناحیه، شتاب بخشد. ناحیه نوآوری شريف به مساحت 

۲۵۰ هکتار در میان خیابان آزادی و سه بزرگراه شهید جناح، شیخ فضل هللا نوری 

و یادگار امام واقع شـده اسـت و هم اکنون بيش از ۵۰۰ شــرکت، ۱۹ شـــتابدهنده،

۱۲ صندوق و شرکت سرمایه گذاری، ۱۳ مرکز نوآوری و ۳ فضای کار اشتراکی در آن 

مستقر هستند.

نقـش  ایفـای  بـا  دارد  نظـر  در  شـريف  صنعتـی  دانشـگاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک 

تسـهیلگری و ایجـاد تعاملـی سـازنده بين بدنه  علمی دانشـگاه صنعتی شـريف، 

بازيگـران زيسـت بوم نـوآوری و بخـش خصوصـی توانمنـد، زمینـه را بـرای بـروز 

استعدادها و شایستگی های دانشگاهیان، نخبگان و کارآفرينان در ناحیه نوآوری 

شريف فراهم نماید و یک الگوی ملی را در زمینه  توسعه  پایدار و ارزش آفرينی  ارائه 

دهد.

مجتمع های فناوری

این مجتمع ها محل اســـتقرار شـــرکت هایی هستند که دوره 

رشد کســـب وکار خود را طی کرده اند و عالقه مند به حضور در 

مجاورت دانشـــگاه صنعتی شـــريف (ناحیه نوآوری شـــريف) 

هستند. این شرکت ها از  فضای اســـتقرار، تسهیالت قانونی و  

ظرفیت های زيســـت بوم نوآوری شريف بهره مند می شوند. در 

حال حاضر  بيش از  ۳۵ شـــرکت رشـــدیافته و ۷ تامین کننده 

خدمات در مجتمع های فناوری مســـتقر و مشغول به فعالیت 

هستند.

شتابدهنده

مجتمع های
فـــنــــــاوری

مرکز رشد

مركز رشد

این مرکز  در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد.مرکز رشد فناوری های 

پيشرفته ضمن تأمین دفتر کار برای شرکت های نوپا، با ارائه خدمات 

متنـــوع آموزشـــی، مشـــاوره ای و بازاريابی، فرآیند تجاری ســـازی 

محصوالت این شرکت ها را سرعت بخشیده و ريسک ها و هزينه های 

این مسیر را کاهش می دهد. تاکنون بيش از ۳۵۰ واحد فناور از  این 

خدمات بهره مند شده اند و در حال حاضر بيش از ۷۵ شرکت نوپا 

در مرکز رشـــد و ســـایت های تخصصی آن مســـتقر هستند. برخی 

شـــرکت های برترِ خارج شده توانسته اند با احراز شـــرایط الزم، در 

مجتمع های فناوری پارک علم و فناوری مستقر شوند.

شتابدهنده

این شــتابدهنده در ســال ۱۳۹۳ بــه عنوان اولین شــتابدهنده 

دانشگاهی تأسیس شد تا از استارت آپ های دانشجویی در مرحله 

پيش رشد (از شکل گیری ایده تا رسیدن به محصول اولیه) حمایت 

نماید. خدمات شــتابدهنده شريف شامل تخصیص فضای کاری 

اشــتراکی، مربی گری، مشــاوره، آموزش و تأمین بذرمایه می شود. 

تاکنــون بيــش از ۱۵۰ تیــم از خدمات ایــن شــتابدهنده  بهره مند 

شــده اند که بخش قابــل توجهی از آنها موفق به جذب ســرمایه و 

توسعه کسب و کار خود شده اند. 



راهنمای رنگ بندی درختچه ها

شتابدهنده
اسـتارت آپ های مسـتقـر در

شرکت های رشدیافته مستقر در

ناحیه نوآوری شريف

شـــرکت هـــای نوپا مسـتقر در

مـــرکــــز رشـد

رادیکال مدیکال
بستری برای برقراری ارتباط بين بيماران و
کادر درمان بر روی تلفن همراه یا اینترنت

۰۹۱۲۹۲۹۹۱۱۳

پيمون
آموزش صحیح و تسهیل ارتباط بين شرکت ها و شغل اولی ها

۰۹۱۵۳۲۰۰۵۳۹

منکو
هوشمند سازی مخازن پسماند شهری

۰۹۳۹۳۴۱۵۶۰۳

رایاکال
پلتفرم خدمات آنالین کامپيوتر

۰۹۱۲۸۱۴۴۹۸۷

لمونی
سیستم یکپارچه مدیريت کسب و کار و زندگی شخصی

۰۹۱۲۰۱۸۰۱۷۰

پارس تک

۰۹۳۵۴۵۰۳۰۳۳

سیستم نوین تشخیص بيماری ها در مقیاس
سلولی و مولکولی

سرو فناوران امید
طراحی و ساخت بومی عملگرهای خطی بيمارستانی

۰۹۱۲۴۲۶۹۴۵۵

مدرسه پالس
یک پلتفرم هوشمند برنامه ريزی درسی

۰۹۳۳۲۱۸۲۷۳۷

بسازيم
بسازيم، خدمات آنالین قطعه سازی

۰۹۱۹۰۵۴۵۴۱۷

stock surf
آموزش دهنده و خودکارسازی معامالت 

ارزهای دیجیتال
۶۶۱۶۶۲۰۶ | stocksurf.ir

زيترون
ارائه ی راهکارهای تسهیل گر برای فروش آنالین

کسب وکارهای کوچک

۰۹۳۸۰۹۳۳۰۲۲

پيشگامان توسعه بافت شريف
داربست زيست فعال برای ترمیم زخم های حادو مزمن

۰۹۱۸۹۷۰۳۵۹۵

سینا طب شريف
دستگاه تشخیص دهنده دفع و شستشوی

خودکار بيماران ناتوان جسمی بدون مداخله انسان

۰۹۱۲۹۳۷۹۰۸۷

پردازش و ذخیره سازی سريع داده(پرسا)
طراحی سامانه های ذخیره سازی داده های حجیم

۶۶۰۲۹۱۶۴  |   hpds.ir

بنیان نوآوری و توسعه کار آفرينی کران پرداز

(بنتک) |طراحی پلت فرم و هوشمند سازی کسب و کارها

۶۶۰۴۰۲۰۹  |   bontech.ir

امن افزار گستر شريف
طراحی نرم افزارهای امنیت شبکه های رایانه ای

۴۳۶۵۲۰۰۰  |   amnafzar.ir

آراد مهر کیان(موپن)
ایجاد پلتفرم ارائه کد تخفیف فروشگاه های اینترنتی

۲۸۴۲۴۳۷۷ | mopon.ir

موسسه هادی اندیشه توسعه فناور

     (هاتف) |  ارائه خدمات توسعه کسب و کار
۶۶۰۵۶۱۰۶  |  haatefgroup.ir

مهد تجارت گستران عطار
ارائه خدمات توسعه کسب و کار

۶۶۰۹۱۱۰۷-۸  |  attargroup.ir

پيام افزار پيک آسا
ارائه راهکارهای نرم افزاری در صنعت مخابرات

۶۴۰۶۳۲۱۴  | peykasa.com

پيشتازان امن کاوی عماد
ارائه راهکارهای امن در حوزه فضای مجازی

۶۶۰۹۸۶۶۴  |   emad24.ir

تجارت همراه روناش
ارائه خدمات آمار،تحلیل داده و تعامل هوشمند

۶۶۰۳۵۸۱۸  |   pushe.co

توسعه ارتباطات وادی رایمندان (وادا)
تولید و نشر محتوای دیجیتال

۶۶۵۶۸۳۹۸  |   vada.ir

توسعه سامانه مانا رایکا
اندازه گیری و تحلیل داده های شهری

۵۴۴۰۶۰۷۷  | manarayka.ir

حامی سیستم شريف
طراحی و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

۴۰۲۲۴۵۳۰ | hamisystem.ir

دانش افزار نارون شريف
طراحی سامانه های مدیريتی و سازمانی

۶۱۹۷۵۲۲۶ | daneshsolutions.ir

خدمات مهندسی ایده نواتیه
طراحی و تولید سامانه هاس سالمت الکترونیک

۶۶۰۵۷۳۸۹ |  idehno.com

سامانه نگار آ تنا
ارائه خدمات ابری و تأمین مالی جمعی

۹۱۰۱۱۰۹۱  |  sana.tech

شريف پردازشگر دانش
طراحی سامانه های مدیريت اطالعات علمی

۶۶۰۲۰۶۹۰  |   sinaweb.net

فن گستران پيشرو بازار (ترب)
طراحی و پياده سازی موتور جستجوی خريد

۴۰۶۶۳۰۹۲  |   torob.com

فناوران هویت الکترونیکی امن(هویتا)
طراحی كليد عمومی(PKI) و امضای دیجیتال

۶۱۹۷۵۵۰۰  |   hovita.ir

کاوین پيشرو شريف سامانه
ارائه آموزش های تخصصی آنالین و آفالین

۶۶۰۳۵۱۲۵  |   laitec.ir

یافتار پژوهان پيشتاز رایانش
تولید محصوالت در حوزه امنیت فضای مجازی

۶۶۰۹۰۶۱۰  |   yaftar.ir

آدريان فلزات شريف
نوآوری و ساخت تجهیزات صنایع فوالد

۸۸۵۶۹۰۱۶  |   adrian.ir

بسپار پيشرفته شريف
تولید مستر بچ و نانو کامپوزيت های پلیمری

۵۴۴۰۶۰۵۵ |  bpsharif.com

پارسا پلیمر شريف
طراحی و تولید آمیزه های پيشرفته پلیمری

۶۱۹۷۵۱۰۰ | parsapolymer.com

سپنتا پلیمر شريف
طراحی سیستم های فیلتراسیون و غشای پلیمری

۵۴۴۰۶۰۶۶ | sepantapolymer.com

نورآفرين ایده
طراحی، ساخت و نصب ابزار دقیق نوری

۶۶۰۸۸۴۳۸ | nourafarin.com

پرتو تماس نوین (پرمان)
طراحی سیستم های مخابرات نوری و سوئیچ شبکه

۴۲۰۴۱۰۰۰ | parman.ir

تدبيرگران سامانه های انرژی 
توسعه و بومی سازی تجهیزات ابزاردقیق

۶۶۰۴۴۰۰۶ | tadbirgaran.com

توسعه فناوری شريف سوالر
خدمات آزمایشگاهی و ساخت سلول خورشیدی

۶۶۰۹۸۴۷۷  |  sharifsolar.ir

توسعه راهکارهای فنی دانا  ترفند
طراحی عملگرهای الکترو مکانیکی پيشرفته

۶۶۰۹۸۴۸۷ |  tarfandco.com

توسعه فناوری های نوین سالمت سینا
طراحی محصوالت ایمن سازی در برابر امواج

۵۴۴۰۶۰۳۵  |  nanosina.com

شريف نانو پارس 
ساخت و تولید محصوالت محلولی

۶۶۰۸۱۷۰۹  |  sharifnanopars.com

صدرافن پرداز
طراحی مبدل های الکتريکی توان باال

۶۶۰۹۰۹۳۵ | sadrafan-co.com

یکتا  بهینه توان
خدمات تخصصی و عارضه یابی در شبکه برق

 ۶۶۰۳۴۷۲۴|yektabehan.com

طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان
طراحی و پياده سازی نیروگاه های خورشیدی

۶۱۹۷۵۳۳۰  |  partoenergy.ir

موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)
فرموالسیون و کنترل کیفیت محصوالت دارویی 

۶۶۰۰۴۰۲۸ | tavaninstitute.ir

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی
توسعه صادرات و فناوری شريف

۶۱۹۷۵۳۵۳ | sharifvc.ir
حمایت و تجاری سازی طرح های پژوهشی

طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
اتوماسیون و ساخت ماشین آالت صنعتی

۶۶۰۵۹۲۴۵ | dsdaco.com

شتاب دهنده توان و اندیشه نوآور (توانا)
شتاب دهی و تجاری سازی در زمینه دارو و مکمل های دارویی

۴۰۶۶۴۹۲۳ |  tavanaacc.ir

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی
نوآوری اجتماعی

۶۶۰۶۵۱۳۹ | sofund.ir
سرمایه گذاری و حمایت از نوآوری های اجتماعی 

محتوا نگار ارزش افزا
طراحی و توزيع پلتفرم نیازمندی های بازيکنان رایانه ای

۶۶۰۸۳۷۲۹ | mohtavanegar.ir

صندوق پژوهش  وفناوری غیر دولتی
تجهیزات پزشکی

اعطای تسهیالت به طرح های پژوهشی و فناوری
۸۸۹۸۸۱۴۸  |  sandoghmed.ir

توسعه کارآفرينی بهمن
سرمایه گذاری و تأمین مالی کسب و کارهای نوپا

۶۶۰۹۱۲۶۶  |  bahmancapital.com

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

radis.in  |  ۶۲۸۵۲(داخلی۱۰۹و۱۱۱)

خانه آب سرزمین انرژی آريا
بهینه سازی آب و انرژی

۶۶۰۸۵۱۹۵  |   Waterhouse.ir

راد پرداز عرصه نوین
بهینه سازی آب و انرژی

۶۶۰۱۰۷۱۹  |   radpardazan.ir

لذت علم شريف

توسعه محصول کیا صنعت شريف
طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی توپک
قابل نصب و برداشت متورم شونده و ابزار آن
۶۶۰۶۴۶۰۲ | tomex-co.com

نوآفرينان آیتک لیماک
سامانه مدیريت هوشمند هتل

۶۶۵۵۸۲۰۲  |   iotech-co.com

آرسین تابش نگاران فناور
بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی پيشرفته در حوزه اپتیک

۶۶۰۱۰۷۴۲  |   arsin.co

انرژی و الکترونیک ری موج
ارتقای فناوری رسوبزدایی الکترونیک

۶۶۰۶۴۶۰۲  |   raymoj.ir

موسسه پژوهشی سیستم های مدار مجتمع امین

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع و کارت هوشمند

۶۶۰۰۶۲۷۷

بهداد تدبير مبین آريا(موبيکار)
هوشمند سازی در صنعت خودرو

۶۶۰۳۲۴۸۴  |  mobicar.ir

برنا صنعت هوشیار 
رباتیک و اتوماسیون

۶۶۰۳۳۱۸۴

فن رویش نوین ویرا 

رباتیک و اتوماسیون

۶۶۰۳۸۸۸۳ | growtec.ir

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

۶۶۰۶۴۶۰۰ |  unipolymat.ir

سامانه های  پيشرفته بسته بندی برپایه
بازدارنده های  خوردگی  فاز بخار

۶۶۱۵۹۸۰۳  |   behsannano.com

بهسان نانوتاک

سامانه های هوشمند کشاورزی والی
مکانیزاسیون فرآوری گل زعفران

۶۶۰۳۳۱۶۳  | vali-system.com

توان اکسیر فارمد
فناوری زيستی

۶۶۰۰۴۰۲۷  |   tavanep.com

رستاک میدیا سپهر
فناوری اطالعات و ارتباطات

۶۶۰۹۷۵۹۱  |   rastakms.ir

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

 بين سازمانها و مشتريان
۶۶۱۵۹۳۷۶  |   dideban24.net

سیمای مهندسی یکتای ارتباطات
حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا

۶۲۸۵۲۱۳۶

مدیريت و توسعه زنجیره  ارزش نفت و گاز مهام 

مدیريت فناوری

۶۶۰۸۴۱۳۸  |   vcmstudy.ir

شريف فارمد
تولید اقالم و تجهیزات مصرفی  پزشکی

۶۶۷۱۶۱۰۰

آباد فناور شريف
تجهیزات ابزار دقیق مبتنی بر اشعه گاما

۶۶۰۶۴۶۰۳  |   afsharif.ir

 بوم نگاران هوشمند امید (ست پلت)
فناوری اطالعات و ارتباطات

satplat.com

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

۶۶۰۸۴۱۳۸ | sharifagrobot.com

 زيست هوش افزار عقیق
فناوری زيستی 

۶۶۱۶۶۶۵۰ |  onyxlab.ir

 شیمی افشره کناد 
فناوری زيستی 

۲۲۹۷۰۲۴۹ |  konadherbs.ir

شایا شیمی شريف 
فناوری زيستی

۷۱۰۵۳۱۵۸ |  shayashimi.com

توسعه فناوری های هوشمند سپهران
طراحی و ساخت سیستم های رانش دريایی

۶۶۰۰۸۶۰۳  |  sepehranITD.ir

سورين مهر توانا 
فناوری اطالعات و ارتباطات

۴۴۲۴۲۳۲۸

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

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

 ارتباط هوشمند ایرسا 
فناوری اطالعات و ارتباطات

دانش پژوهان آروشا
فناوری اطالعات و ارتباطات

۶۶۵۲۰۹۷۸  |   arusha.dev

انرژی آسای شريف 
طراحی صنعتی 

کاوشگران هوشمند نما
ارزيابی کیفیت ویدیو

۶۶۰۹۰۴۹۰ 

۶۶۰۹۹۲۶۲ | energyasa.ir

 پویا داده پرداز سالمت توس (نیلوا)
فناوری اطالعات و ارتباطات

۶۶۰۶۳۱۸۲  |   nilva.ir

۶۶۰۱۲۸۹۸

 اطلس ارتباط رامان 
میزکار تحلیل و تصویر داده

۲۸۴۲۲۴۳۶  |   raman.tel

تجارت هوشمند رو به راه
فناوری اطالعات و ارتباطات

۸۶۰۵۴۴۶۱  |   Rooberah.co

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

۶۶۱۵۶۹۲۱

کیاهوشان آريا 
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوران توسن انرژی
افزایش راندمان و تولید برق در نیروگاه ها

۶۶۰۹۹۲۶۲ | energytech.sharif.ir

 و ارایه  خدمات فنی و مهندسی در حوزه مواد نوین

 |   ساخت و تولید محصوالت 

۶۶۰۶۷۷۶۴ |  radsepehr.ir

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

۸۸۷۱۷۲۳۵  |   eramco.ir

 هوشمند پردازان شريف پارسیان 
رباتیک و اتوماسیون

۶۶۰۳۳۰۴۱ | aicell.ir

۶۶۰۳۹۶۱۲  |  bitbaan.ir

۶۶۰۱۰۷۳۹ |  bp1.ir۶۶۰۶۶۱۴۲

پایش پيشرفته امین
رباتیک و اتوماسیون

۶۶۱۶۴۳۴۵ | nove.ir

سامانه های هوشمند سپهر شريف
الکترونیک و مخابرات 

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

توکا انرژی پارس 

۶۶۱۶۶۳۱۴ | tepcoenergy.com

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 

بهینه سازی آب و انرژی

۶۶۰۵۰۶۸۷ | akointech.com

۶۶۰۶۴۶۰۵ |seaid.ir

۶۶۰۲۰۰۸۵ |afra-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 

۶۶۰۶۴۶۰۹   |  shimichi.com

الکترونیک و سخت افزار 

۶۶۱۵۹۶۴۷  |  techbee.ir

آريا گستر بيتا توان 

کهربا ماشین پارسیان 
الکترونیک و قدرت 

۶۶۱۶۶۱۰۳   |  evtech.ir

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

۶۶۰۸۵۱۹۸

پردیس مکاترونیک شريف
الکترونیک و قدرت

۶۶۰۹۹۴۳۴ | semitech-co.com

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

۶۶۰۹۰۴۹۰

مبدل سازان الکترونیک شريف
الکترونیک و قدرت

۶۶۰۶۷۷۶۱

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

 غلطک های داغ صنعتی با توان  بسیار پایين و راندمان باال

۶۶۰۳۳۱۸۴  |  mym.co.ir

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

۶۶۰۳۳۱۶۳  |  hadaftech.ir

|تابلوی کنترل فرکانس متوسط،سیستم

مکاترونیک

۶۶۰۶۴۶۰۷  |  sonex-co.com

فناوران فراسنجش شريف

۶۶۰۳۲۷۱۸

خبرگان کلیم و پيمان ساخت شريف
مدیريت فناوری

۲۸۴۲۶۵۲۰  |   drclaim.ir

راد سپهر پژوه

۶۶۱۶۴۹۶۵   |  sharifsys.com

مواد و متالورژی

۶۶۰۱۱۸۰۴

 آذر شیمی شريف

دانش آوران رادین ورنا 
مواد و متالورژی

۶۶۰۴۸۲۸۶  |  darv.co.ir
مواد و متالورژی

۶۶۰۶۶۱۴۳

توسعه کسب و کار نوآوران صنعت آرکا

پيشگامان پزشکی اسپادانا 
مهندسی پزشکی 

۶۶۰۳۳۸۹۸
مواد و متالورژی

۶۶۱۶۵۲۷۴

افزون سازان آتیه صنعت

 پویندگان کاشتنی های پزشکی آوین
مهندسی پزشکی 

۶۶۷۱۶۱۰۰  |  avin3dmed.ir
مهندسی پزشکی 

۲۸۴۲۷۳۳۸

 شفا الکترو مغناطیس 

سپهر بوم راد
مدیريت فناوری

۸۸۳۵۹۹۰۴   |  medstarter.ir

 سرآمدان راستین کاوشگران ورنا
مطالعات سلول زيستی

۶۶۱۶۵۹۲۰

 توسعه هوشمند پاليز
مهندسی دريا  

آبتین توسعه بيکران 
مهندسی مکانیک 

۶۶۰۶۴۶۰۱

کسما سپهر آريا توسعه
مهندسی مکانیک

۶۶۰۰۶۸۷۹
مهندسی مکانیک

۶۶۰۶۴۶۰۹  |  imenrun.com

سیستم پيشران نوین توربو آژير ایمن ران پویا
هوا و فضا

ویرا صنعت سینداد بينا
هوافضا

۶۶۰۶۵۲۴۰

هوانوردی دانش پرواز ایرسا
هوا و فضا 

۶۴۰۳۲۰۰۰  |  flyairsa.com

۶۶۰۳۲۷۱۸

۶۶۱۶۴۶۰۴
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