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مجتمع های فناوری ونوآوری ناحیه نوآوری شریف

بازیگران زیست بوم ناحیه نوآوری شریف



ناحیه نوآوری شریف

ــگاه  ــاورت دانش ــیاری در مج ــب وکارهای بس ــر، کس ــای اخی ــی در دهه ه ــوع کارآفرین ــدن موض ــر ش ــان و فراگی ــذر زم ــا گ ب
صنعتــی شــریف بــه صــورت خودجــوش شــکل گرفته انــد کــه منجــر بــه ایجــاد یــک فضــای نــوآور بــا نــام »ناحیــه نــوآوری 
شــریف« بــه مســاحت ۲۵۰ هکتــار شــده اســت. ایــن ناحیــه در میــان خیابــان آزادی و ســه بزرگــراه شــهید جنــاح، شــیخ 
فضــل هللا نــوری و یــادگار امــام واقــع شــده اســت و هم اکنــون بیــش از ۵۰۰ شــرکت فنــاور و نــوآور در آن مســتقر هســتند.

ــاش  ــه ت ــت ک ــت بوم اس ــن زیس ــوع ای ــران متن ــن بازیگ ــی بی ــاد هم نوای ــه، ایج ــعه ناحی ــای توس ــن راهبرده از مهمتری
می شــود فرآینــد »خلــق ارزش مشــترک« بیــن شــرکت های مســتقر را تســهیل و تســریع کنــد. از مهمتریــن بازیگــران ایــن 
ــایر  ــتارت آپ ها و س ــاور، اس ــرکت های فن ــع ش ــل تجمی ــدام مح ــه هرک ــتند ک ــوآوری هس ــاوری و ن ــای فن ــه، مجتمع ه ناحی

ــتند. ــرمایه گذاری( هس ــرکت های س ــتابدهنده ها و ش ــوآوری، ش ــز ن ــد مراک ــوزه )مانن ــن ح ــر ای ــران موث بازیگ
این گزارش با هدف معرفی مجتمع  های فناوری و نوآوری مستقر در ناحیه نوآوری شریف آماده شده است.





1 صندوق پژوهش و فناوری	 

2 مرکز نوآوری	 

6 شتاب دهنده	 

52 شرکت فناور	 

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

مدیر: 
حسین شادمانی

تلفن:
66056106 

آدرس: خیابان آزادی، خیابان حبیب اله، باالتر از میدان حسینی، پالک 56

sharifstation.com

info@sharifstation.com

 مجموعه های فعال ایستگاه نوآوری شریف

اطالعات تماسحوزه فعالیت

http://sharifstation.com






1 شتاب دهنده  	 

14 شرکت و استارت آپ فناور	 

5 فضای آزمایشگاهی	 

 2 اتاق تمیز)فضای تولید(	 

ســامت -  خوشــه های تخصصــی 
بایــو،  تکنولوژی هــای  حــوزه  در 

ــواد ــو و م نان

مدیر: 
امیرحسین زیاری

تلفن:
40664802 

آدرس: خیابان آزادی، اکبری، طرشت جنوبی، نبش کریمی، پالک 7

  مجموعه های فعال

اطالعات تماسحوزه فعالیت

کارخانه نوآوری بایوتکس
 







67 شرکت و استارت آپ فناور	 

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

مدیر: 
حمید رضا ترابیان

تلفن:
۶۶۰۵۵۶۲۵-7

www.boxsuf.com
info@boxsuf.com

مجموعه های فعال

اطالعات تماسحوزه فعالیت

 باشگاه کسب وکار
دانش بنیان )باکس

آدرس: خیابان آزادی، خیابان حبیب هللا خیابان قاسمی،جنب جهاد دانشگاهی شریف

(

http://www.boxsuf.com






بیش از 7 مجموعه و شرکت فناور	 

خدمــات زیرســاخت مخابراتــی، 
مصنوعــی،  هــوش  و  داده 
بازاریابــی  و  محتوایــی  خدمــات 
هوشمندســازی  دیجیتــال، 
مالــی فناوری هــای  و   صنعــت 

مدیر: 
 مهدی نیامنش

تلفن:
۶۷۹۲۳۰۰۰

bontech.ir
pr@bontech.ir

مجموعه های فعال

اطالعات تماسحوزه فعالیت

برج فناوری بنتک

آدرس: خیابان آزادی، بلوار اکبری، کوچه اتکا، پالک 7

http://bontech.ir






  بیــش از 100 شــرکت و اســتارت آپ 	 

ــاور فن

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

طرشت، بلوار صالحی، 
تقاطع اکبری

techpark.sharif.ir/tarasht

 مجموعه های فعال

آدرسحوزه فعالیت

برج فناوری طرشت

http://techpark.sharif.ir/tarasht






36 شرکت و استارت آپ فناور	 

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

آزادی،  خیابــان  آدرس: 
الــه،  حبیــب  خیابــان 
زادگان،  حبیــب  کوچــه 

69 پــاک 

 مجموعه های فعال

حوزه فعالیت

 مجتمع فناوری
مترو شریف

آدرس







ــتارت آپ 	  ــرکت و اس ــش از 10 ش بی

ــاور فن

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

خیابــان  آزادی،  خیابــان 
خیابــان  حبیــب  الــه، 
شــهید قاســمی، پــاک 37

 مجموعه های فعال

حوزه فعالیت

 مجتمع فناوری
شهید قاسمی

آدرس







10 شرکت و استارت آپ فناور	 

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

خیابــان  آزادی،  خیابــان 
شــهید مهنــدس ولــی  الــه 

صادقــی، پــاك 29

 مجموعه های فعال

حوزه فعالیت

 مجتمع فناوری
صادقی

آدرس







10 شرکت و استارت آپ فناور	 

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

تیمــوری،  شــهید  میــدان 
شــیخ  بزرگــراه  به ســمت 
فضــل هللا نــوری، خیابــان 
کوچــه  خانــی،  لطفعلــی 

پــارس، پــاک 15

 مجموعه های فعال

حوزه فعالیت

 مجتمع  فناوری
 پارس

آدرس







بیــش از 25 مجموعــه و شــرکت 	 

ــاور فن

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

خیابــان آزادی، دانشــگاه 
ــع  ــریف، مجتم ــی ش صنعت

ــتاری ــهید س ــوآوری ش ن

 مجموعه های فعال

حوزه فعالیت

 مجتمع نوآوری
شهید ستاری

آدرس







بیــش از 60 دفاتــر و مراکــز فناوری 	 

در حوزه هــای تخصصــی

در  فعــال  شــرکت های  کلیــه 
کشــور فنــاوری  بــوم  زیســت 

tsc.sharif.ir
tsc@sharif.ir

 مجموعه های فعال

اطالعات تماسحوزه فعالیت

مدیر: 
عباس ابراهیمی

تلفن:
66166309

آدرس: خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع فناوری شریف

 مجتمع فناوری
دانشگاه صنعتی شریف

http://tsc.sharif.ir






techpark.sharif.ir


