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ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــاور دانش ــای فن ــد واحده ــز رش مرک
نصیرالدیــن طوســی بــا هــدف حمایــت از کارآفرینــی و 
ــان  ــش بنی ــای دان ــب و کاره ــری کس ــکل گی ــه ش ــک ب کم
ــز در حــال حاضــر  ــن مرک ــوآور تاســیس شــده اســت. ای و ن
در  و  زیــر  ســاختمانی  مجتمــع   3 در  را  خــود  خدمــات 
مســاحتی بالــغ بــر 1400 متــر مربــع بــه تیــم هــای خــالق 

ــد.  ــی کن ــه م ــا ارائ ــرکتهای نوپ ــوآور و ش و ن
ــد  ــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانن ــه من عالق

ــد. ــر مراجعــه نماین ــه وبســایت مرکــز رشــد خواجــه نصی ب

1- مرکــز نــوآوری نصیــر بــه آدرس: ونــک، مالصــدرا، 
ــواد و  ــک، م ــی مکانی ــکده مهندس ــس، دانش ــان پردی خیاب

ــع صنای
2- مجتمــع ســیدخندان بــه آدرس: ســیدخندان، دانشــکده 
ــع ،  ــاختمان صنای ــگاه، س ــر دانش ــرق و کامپیوت ــی ب مهندس

ــه اول طبق
ــتی، خ  ــان بهش ــه آدرس: خیاب ــاد ب ــاس آب ــع عب 3- مجتم

ــالک 5 ــه دوم، پ ــتان، کوچ پاکس

معرفی مرکز رشد 
خواجه نصیر
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مرکز رشد خواجه نصیر
 در يک نگـاه

ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــوز مرک ــاه 13۸۷ مج ــفند م اس
دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی صــادر شــده اســت. در 
ــی  ــر صنعت ــگاه برت ــج دانش ــن پن ــور در  بی ــدت، حض ــن م ای
ــد و  ــالن توانمن ــارغ التحصی ــجویان و ف ــود دانش ــور و وج کش
نخبــه ایــن امــکان را بــه مرکــز رشــد دانشــگاه داده کــه بتوانــد 
ــوالت  ــه محص ــی و عرض ــای کیف ــرکت ه ــتقرار ش ــاهد اس ش
ــازار  ــاز ب ــرفته موردنی ــای پیش ــاوری ه ــه در کالس فن نوآوران

باشــد. 
ــد  ــر از 50 واح ــه نصی ــد خواج ــز رش ــر مرک ــال حاض  در ح
ــت. از  ــده اس ــکیل ش ــته ( تش ــرکت  و 22 هس ــاور )2۸ ش فن
میــان شــرکتهای مســتقر، 11 شــرکت موفــق بــه اخــذ مجــوز 
دانــش بنیانــی از کارگــروه ارزیابــی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری شــده و 4 شــرکت نیــز در مرحلــه ارزیابــی 

دانــش بنیانــی قــرار دارنــد. 
همچنیــن بــر اســاس سیاســتهایی کــه بــرای تقویــت فضــای 
کارآفرینــی دانشــگاه تدویــن شــد، برنامــه پذیــرش و هدایــت 
تیــم هــای دانشــجویی در قالــب هســته هــای فنــاور بــه اجــرا 
درآمــد کــه ماحصــل آن تاکنــون پذیــرش 36 هســته و ایجــاد 

ســازوکارهای حمایتــی و هدایتــی بــرای آنهــا بــوده اســت.
ــد سیاســت مرکــز رشــد در پذیــرش واحدهــای   ناگفتــه نمان
متقاضــی، رعایــت اســتانداردهای اساســی بــه منظــور ارتقــای 

کیفیــت و مانــدگاری شــرکت هــا بــوده و مــی باشــد.
 در حــوزه رویدادهــای توانمندســاز نیــز دو رویــداد بــزرگ در 
دســتور کار دانشــگاه قــرار گرفتــه اســت. جشــنواره نــوآوری و 
کســب و کار)اینــوکاپ( و مدرســه کســب و کار. اولــی از جنــس 
ــری و  ــوزش و یادگی ــس آم ــی از جن ــت و دوم ــابقه و رقاب مس
ــا، اســتعدادیابی  ــده ه ــا هــدف شناســایی ای ــداد ب هــر دو روی

ــمند  ــالن ارزش ــارغ التحصی ــجویان و ف ــازی دانش و توانمندس
دانشــگاهی را هــدف گرفتــه انــد.

برنامه توسعه ما
نقشــه راه مــا در دانشــگاه خواجــه نصیــر، فعالســازی نهادهــای 
اثرگــذار در تقویــت زیســت بــوم توســعه کســب و کار دانشــگاه 
ــت بــوم مجموعــه ای از  اســت. مــدل مفهومــی ایــن زیس
نهادهــا و فرآیندهــای موثــر در زنجیــره ایــده تــا تجاری ســازی 
فنــاوری در دانشــگاه را دربــر مــی گیــرد. و اجرای آن بــه ایجاد 

کســب و کارهــای پایــدار دانشــگاهیان کمــک مــی کنــد.
خوشــبختانه در اولیــن گام بــا حمایــت معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، مرکــز نــوآوری نصیــر بــا 
ــا  ــم ه ــا و شــتابدهی تی ــر جــذب هســته ه ــز ب هــدف تمرک
ــگاه  ــت دانش ــژه ریاس ــت وی ــا حمای ــن ب ــد. همچنی ــال ش فع
ــاص  ــد اختص ــز رش ــه مرک ــتاجره  ب ــد مس ــاختمانی  چن س
یافتــه و بدیــن ترتیــب مســاحت دراختیــار مرکــز بــه 1400 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــع افزای مترمرب
تاســیس صنــدوق ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و تاســیس 
پــارک علــم و فنــاوری خواجــه نصیــر گام هــای بعــدی توســعه 
ای اســت کــه در قالــب برنامــه ای 5ســاله در حــال پیگیــری 

مــی باشــند.
 از طرفــی ســعی شــده بــا دیگــر مراکــز و نهادهــای فعــال در 
ــاد  ــب انعق ــی در قال ــراودات و تعامالت ــان م ــش بنی ــوزه دان ح
ــا  ــه م ــر ب ــن ام ــود. ای ــرار ش ــوم برق ــای مرس ــه ه ــم نام تفاه
کمــک مــی کنــد بــا ایجــاد هــم افزایــی و در بطــن اکوسیســتم 
ــرای  ــری ب ــب ت ــی مناس ــای حمایت ــور، فض ــی کش کارآفرین

ــم.  ــم آوری ــز فراه ــتقر در مرک ــرکتهای مس ــت ش فعالی
آینده از آن ما است.

حامد ابراهیمی – مدیر مرکز
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آرتینه صنعت پرتو

 
شــرکت فنــی و مهندســی آرتینــه صنعت پرتــو در دو حـــــوزه

»طـــــراحی و ســـاخت سیستم هــــــای تــــابشی پیشرفته 
ــامل جــوش  ــزی ش ــازه های فل ــز« و »بازرســی س ــادون قرم م
ــود را  ــت خ ــرکت فعالی ــن ش ــد. ای ــت می کن ــن« فعالی و بت
ــزی و  ــازه های فل ــرب از س ــر مخ ــی های غی ــوزه بازرس در ح

ــاز نمــوده اســت.  ــی از ســال 13۸۹ آغ ــات صنعت قطع
ایــن شــــرکت بــا معــــرفی مــــحصوالت تــــابشی مــــادون 
قرمــز در ســـــــال 13۹3 بعنــوان یکــی از واحدهـــــای 
ــن  ــه نصیرالدی ــی خواج ــگاه صنعت ــد دانش ــز رش ــاور مرک فن
ــائیدیه  ــب تــــ ــس از کس ــد. پ ــار آی ــه شمــــ ــی، ب طوس
هـــــای علمــی معتبر داخلی فــــــــــاز تجـــــاری ســــازی 
ــی  ــات حرارت ــای عملی ــد کوره ه ــوالت )مانن ــعه محص و  توس
ــوه  ــن می ــک ک ــودرو، خش ــگ خ ــن رن ــک ک ــطحی، خش س
و سبزیجــــــــات و ...( شـــــــروع گردیــد. ارائـــــــــه 
ــویت در  ــس از عـــضـــ ــاهی پ ــات آزمـــــایشگــــ خدمـــ
www

.(
شبکـــــه آزمـــایشگـــاهی فنـاوری هــای راهبردی 

ــرای شــرکت محقــق شــد. در  labsnet.ir( در ســال 13۹5 ب
ــان را در حــوزه  ــش بنی ــه دان حــال حاضــر شــرکت تائیدی
ــی و  ــت علم ــان« از معاون ــش بنی ــات دان ــه کاال و خدم »ارائ
ــوده  ــب نم ــال 13۹5 کس ــوری در س ــت جمه ــاوری ریاس فن

ــت.  اس
ــل  ــرکت در ذی ــن ش ــای ای ــده ای از ایده ه ــی چکی ــور کل بط

ذکــر شــده اســت:
و آون  کن هــا،  خشــک  کوره هــا،  ســاخت  و  1-طراحــی 

قرمــز مــادون  تابشــی  محفظه هــای 
2-طراحی و ساخت کوره های المنتی دما و خالء باال

3-بازرســی غیــر مخــرب از ســازه های فلــزی و قطعــات
صنعتــی

ــاتید و ــجویان، اس ــه دانش ــگاهی ب ــات آزمایش ــه خدم 4-ارائ
صنعتگــران

5-انجام پروژه های مطالعاتی و صنعتی
6-ایجاد رابطه مستمر و پویا بین صنعت و دانشگاه

زمینه فعالیت
مواد و متالورژی

ایده محوری

طراحی و ساخت المپ های حرارتی تشعشعی مادون قرمز

راه های ارتباطی

تلفن:  ۸406332 -021-۸4063152
Furnace.adv@kntu.ac.ir :پست الکترونیک

http://furnace-high-tech.kntu.ac.ir  :وب سایت

خدمات و محصوالت

مدیرعامل: مهندس اسماعیل گنجه
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فناوری ايرانیان پژوهش نصیر

شــرکت دانــش بنیــان فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیــر 
ــي و  ــي و پژوهش ــوع علم ــاي متن ــه ه ــن(  در زمین )فاپ
بــا هــدف تولیــد دانــش فنــي و محصــوالت تکنولوژیــک 
ــال  ــر در س ــجویان مبتک ــاتید و دانش ــکاري اس ــا هم ب
13۹1شــروع بــه کارنمــوده اســت و در حــال حاضــر بــه 
ــگاه  ــد دانش ــز رش ــه مرک ــر مجموع ــرکتي زی ــوان ش عن
صنعتــي خواجــه نصیرالدیــن طوســي فعالیــت مــي 
نمایــد. مهمتریــن فعالیــت هــاي ایــن شــرکت در زمینــه 
طراحــي و ســاخت انــواع تجهیــزات آزمایشــگاهی مرتبــط 

ــز دانشــگاهی و پژوهشــی مــی باشــد. ــا مراک ب
عمــده تجهیــزات ســاخت ایــن شــرکت کــه مــورد 
اســتقبال مشــتریان قــرار گرفتــه اســت عبارتنــد از:

 Ultrasonic( هموژنایــزر  فراصــوت  مولدهــای  انــواع   -

،)homogenizer
 Glove( طراحــی و ســاخت انــواع محفظــه دســتکش - 

)Box
 Vacuum Spinner(( دستگاه الیه نشانی دورانی -

،)Teslameter( تسالمتر
 )magnetic water( ــی ــون مغناطیس ــزن ی ــتگاه هم -  دس

ــرای مصــارف کشــاورزی، ب
- دستگاه های پرس قرص ساز دستی،

- بوته مولیبدن،
ــوی  ــاصله و الگ ــذور فـــــ ــس مج ــی عک ــتگاه اپتیک  - دس

ــش، تاب
 - مــدل ســــــازی مـــــــــاکروسکوپی تشــدید مغناطیســی 

،)ESR(
 - پالریسکوپ و انـــــواع لوازم شیشه ای آزمایشگاهی

 اشاره کرد. 

زمینه فعالیت
تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی

ایده محوری
و  هموژنایــزر  التراســونیک  هــای  دســتگاه  ســاخت 

آزمایشــگاهی خــاص  دســتگاههای 

راه های ارتباطی

تلفن:   23064340 ـ 22۸523۷0 – 021
info@iranpajoh.ir :پست الکترونیک

www.iranpajoh.ir :وب سایت

خدمات و محصوالت

مدیرعامل: دکتر رضا افضل زاده
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

زمینه فعالیت
اتوماسیون صنعتی

ایده محوری
ساخت رطوبت گیر مایکروویوی - حرارتي

راه های ارتباطی

تلفن:  ۸4064411

خدمات و محصوالت

اشــرکت مســیر فنــاوری ایرانیــان، فعــال در زمینــه 
محصــوالت و پــروژه هــای زمینــه مهندســی بــرق و 
کامپیوتــر، در صــدد رفــع نیازهــاي کشــور در ایــن حــوزه 
از فنــاوري اســت.انواع شــبیه ســازي، طراحــي، ســاخت و 
ــت.  ــاي ماس ــه کاره ــه، از جمل ــوالت فناوران ــد محص تولی
ــرد… ــی کار ک ــد گروه ــزرگ، بای ــای ب ــام کاره رای انج

اســاس همــه کارهــای بــزرگ و درســت و حســابی، یــک 
ــي،  ــا همدل ــه ب ــرادي ک ــت. اف ــازمان اس ــک س ــم و ی نظ
و  هــا  مقابــل ســختي  از خــود گذشــتن،  و  تــالش 
کمبودهــا، بطــور خســتگي ناپذیــر، فعالیــت مــي کننــد تــا 
مــردم سرزمینشــان، ســربلندانه بــه آن هــا افتخــار کننــد 
و بــه کــودکان شــان، راه و منــش آنــان را تعلیــم دهنــد..

* محصوالت در دست ساخت و فعالیت ها
دستگاه رطوبت گیر ترکیبی حرارتی – مایکروویو

EEG 1- دستگاه ثبت سیگنال های مغزی
ــاي ــل ه ــروج، قف ــی ورود و خ ــای امنیت ــتم ه 2- سیس

الکترونیکــي بــا قابلیــت مدیریــت از راه دور و اتصــال بــه 
ــت اینترن

3- دســتگاه آشکارســاز تــوان پرتوهــای تشعشــعی محیــط
۲٫۴GHz فرکانس  در 

دســتگاه ســاخت  ســنجی  امــکان  و  مطالعــه   -4
FNIRS ــک ــتفاده از تکنی ــا اس ــزی ب ــرداری مغ تصویرب

5- دستگاه لرزش گیر دوربین های عکاسی
6- اپلیکیشن تشخیص حالت چهره

۷- پرده هوشمند

مسیر فناوری ايرانیان
مدیرعامل: مهندس یعقوب خضری
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

هســته اصلــی شــرکت، ویتریــن هوشــمند واقعیــت 
افــزوده اســت کــه در ســال 13۹1 بــه عنــوان دســتاورد 
ــی  ــت مجــازی دانشــگاه صنعت ــروه واقعی پژوهشــگران گ
ــال  ــد. در س ــی ش ــی رونمای ــن طوس ــه نصیرالدی خواج
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــنواره ن ــراع در جش ــن اخت 13۹2 ای
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــاله توســط بنی ــه س ــه هم ــرس ک زاگ
ــن  ــده از بی ــرح برگزی ــوان ط ــه عن ــود ب ــی ش ــزار م برگ
بیــش از 50 اختــراع متنــوع در زمینــه مهندســی بــرق و 
ــی شــد. در ســال  ــر توســط هیئــت داوران معرف کامپیوت
13۹4 اولیــن محصــول شــرکت بــا عنــوان ویتریــن 

ــد.  ــازار ش ــزوده وارد ب ــت اف ــمند واقعی هوش
همچنیــن ایــن شــرکت دو پــروژه پــرو هوشــمند لبــاس 

و طراحــی و پیــاده ســازی بیلبــورد هــای تبلیغاتــی 
ــر  ــال حاض ــتورکار دارد .در ح ــز در دس ــمند را نی هوش
ــت  ــمند واقعی ــن هوش ــرکت، ویتری ــی ش ــول اصل محص
ــن  ــود از چندی ــه خ ــه نوب ــه ب ــد، ک ــی باش ــزوده م اف
ــده  ــکیل ش ــزاری تش ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــش ن بخ
ــزای آن را  ــن و اج ــر اصــول کار ویتری ــر زی اســت. تصوی
نمایــش مــی دهــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بســیاری از 
بخــش هــای ایــن ویتریــن اعــم از ربــات نورپــرداز، کنترل 
مرکــزی و مــاژول بیســیم در شــرکت طراحــی و ســاخته 
ــزاری شــرکت  ــرم اف مــی شــوند. تمامــی بخــش هــای ن
ــی  ــال بوم ــه صــورت کام ــرکت ب ــن ش توســط متخصصی

ــده اســت. ــته ش نوش

زمینه فعالیت

واقعیت افزوده

ایده محوری

ویترین هوشمند ویتا

راه های ارتباطی

تلفن:    ۸4063234 -۸406315۸- 021
 info@razeq.ir   :پست الکترونیک

www.Razeq.ir :وب سایت

خدمات و محصوالت

سامانه رونق فروش رازق 

مدیرعامل: مهندس سید نوید حیدری 
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

مــاد صنعــت نصیــر بــا مســئولیت مهنــدس رزاق بلــوري 
ــد  ــز رش ــابقه مرک ــای باس ــرکت ه ــره ش ــار در زم افش
قــرار گرفتــه اســت. پــروژه طراحــی نــرم افــزار هوشــمند 
عیــب یابــی سیســتم هــای الکتریکــی خــودرو را کــه ایــن 
ــاوری  ــد فن ــی باشــد تولی شــرکت در حــال انجــام آن م
ــر  ــای دیگ ــه ه ــد در زمین ــی توان ــه م ــت ک ــد اس جدی
ــه عنــوان  سیســتم هــای خــودرو نیــز عملــی گشــته و ب
ــود و تســریع در انجــام  ــد در جهــت بهب ــن جدی ــک ف ی
تعمیــر و نگهــداری خــودرو عمــل کنــد. عــالوه بــر ایــن، 
ــی در برگــزاری دوره هــای  ــه خوب مهنــدس افشــار تجرب
ــای  ــاخت خودروه ــودرو و س ــت خ ــژه صنع ــی وی آموزش
ــای  ــت نهاده ــا حمای ــرود ب ــد می ــدی دارد و امی هیبری

ذیربــط بتــوان فرآینــد تجــاری ســازی آنهــا را پیگیــری 
نمــود:

طراحــي وســاخت خــودروي برقــي قاصــدک نصیــر: 
ــل  ــر نشــین و حم ــراي دو س ــر ب ــودرو قاصــدک نصی خ
ــزي طراحــي و ســاخته  ــه فل ــا بدن ــار ب ــرم ب ــو گ 60 کیل
ــا ۸  ــه ب ــو وات ک ــور آن۹کیل ــدرت موت ــت. ق ــده اس ش
ــي  ــه م ــاعت 12وات تغضی ــر س ــري 100آمپ ــدد باط ع
ــک روان  ــل و ترافی ــارژ کام ــا ش ــرد ب ــر ب ــود .حداکث ش
۷0کیلومتــر و حداکثــر ســرعت آن 100کیلومتــر در 
ســاعت مــي باشــد.این خــودرو بــه صــورت کامــل تقریبــاً 
ــا بیــش از۸0درصــد ایمنــي و اســتاندارد یــک خــودرو  ت

ــي را دارد. ــل برق کام

زمینه فعالیت
مکانیک و مکاترونیک

ایده محوری

طراحــی و ســاخت نــرم افــزار عیــب یــاب سیســتم هــای 
برقــی محصــوالت ســایپا

راه های ارتباطی

تلفن:    ۸۸46۸۷۷5 ـ ۸4062264  

خدمات و محصوالت

مادصنعت نصیر
مدیرعامل: دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــاینار ب ــازه س ــارت س ــی پ ــرکت مهندس ش
ــور  ــه ط ــم ب ــت و عل ــی صنع ــروه تخصص ــه ی گ زیرمجموع
مشــخص در زمینــه ی ســازه هــا فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده 
اســت. کنتــرل ارتعاشــات ســازه هــا و پایــش ســالمت ســازه ها 
از مهمتریــن زمینــه هــای فعالیــت شــرکت پــارت ســازه اســت. 
ــورد  ــان م ــش بنی ــک شــرکت دان ــوان ی ــه عن ــن شــرکت ب ای
تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری شــناخته 
ــی از  ــکل از جمع ــرکت، متش ــی ش ــت علم ــت. هیئ ــده اس ش
اســاتید و فــــــارغ التحصیــالن دانشــگاه هــای برتــر ایــران می 

باشــند.
محصوالت

•سیســتم هــای مســتهلک کننــده انــرژی زلزلــه ماننــد 
ــرژی در میراگــر تــدس  میراگــر تــدس. مکانیــزم میراگــری ان
بدیــن گونــه اســت کــه معمــوال قبــل از تســلیم المــان هــای 

ــلیم  ــا تس ــن میراگره ــکل ای ــی ش ــای مثلث ــره ه ــازه ای، پ س
ــی را  ــک خارج ــرژی تحری ــلیم، ان ــس از تس ــوند و پ ــی ش م
بــه صــورت گرمــا اتــالف مــی نماینــد و بدیــن ترتیــب انــرژی 
ــی  ــازه م ــای س ــان ه ــه الم ــی ب ــک خارج ــری از تحری کمت
رســد؛ از منظــر ســازه ای میرایــی ســازه ی مســلح بــه میراگــر 
افزایــش مــی یابــد و بدیــن ترتیــب نیــرو در المــان هــای ســازه 

ــت.  ــد یاف کاهــش خواه
ــن سیســتم  •سیســتم هــای پایــش ســالمت ســازه ای: در ای
هــا بــا نصــب برخــی ابــزار دقیــق ماننــد حســگرهای شــتاب بــر 
روی ســازه )ســازه هایــی ماننــد پــل، ســد، تونــل و ســاختمان( 
ــا  ــپس ب ــود و س ــی ش ــری م ــدازه گی ــات آن ان ــخ ارتعاش پاس
ــازه  ــخ س ــات پاس ــف اطالع ــای مختل ــم ه ــتفاده از الگوریت اس
ــا عــدم  ــردد؛ در نهایــت وضعیــت ســالمت ی ــردازش مــی گ پ
ــده  ــیب دی ــی آس ــاط احتمال ــی و نق ــیب دیدگ ــالمت و آس س

تعییــن مــی گــردد.

زمینه فعالیت
عمران، معماری، شهرسازی و بتن

ایده محوری

ــد  ــا تاکی ــا ب ــواع میراگره ــاخت ان طراحــی و س
ــی ــره مثلث ــزی پ ــای فل ــر میراگره ب

   
راه های ارتباطی

تلفن:     2214616۸ -22146112  
info@partsazeco.com :پست الکترونیک

 www.partsazeco.com :وب سایت

خدمات و محصوالت

پارت سازه ساينار
مدیرعامل: مهندس حجت کارگر
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شــرکت پویــش تدبیــر کرانــه کــه محصــوالت و خدمــات 
ــد، در  ــی کن ــک عرضــه م ــام تجــاری فیزت ــا ن خــود را ب
ــاخت  ــی و س ــوری طراح ــده مح ــا ای ــاه 13۹3 ب مهرم
ــه  ــد دانشــگاه خواج ــز رش ــه مرک ــوری ب ــنج ن ــف س طی

ــت. ــی پیوس ــن طوس نصیرالدی
فــاز طراحــی  فیزتــک در ســه  فعالیــت مجموعــه   
تأمیــن و پشــتیبانی در حــوزه خدمــات  و ســاخت، 
فناوریهــای اپتوالکترونیکــی، فناوریهــای اطالعاتــی و 
ــه  ــه ب ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــز گردی ــی متمرک ارتباط
ــان  ــب اطمین ــردن ضری ــک و باالب ــش ریس ــور کاه منظ
بــا  ارائــه خدمــات،  نیــز کاهــش هزینــه هــا در  و 
ــری  ــه کارگی ــی و ب ــن الملل ــارب بی ــری از تج ــره گی به
متخصصیــن جــــــوان داخـــــلی در قــــــالب تهیــه و 

ارائــه راهکـــــارهای نویــن و دانــش محــور گام بــر مــی 
دارد.

محصوالت 
) تمــام محصــوالت شــرکت دارای 3 ســال گارانتــی و 10 

ســال خدمــات پــس از فــروش اســت(
•طیف سنج نوری )اسپکترومتر( مینیاتوری

•تجهیزات جانبی طیف سنج نوری
•تکفام ساز ) منوکروماتور(

  UV-vis-NIR:ــف ســنجی ــه: طی ــل ارائ ــات قاب •خدم
ــد،  ــواد جام ــکاس م ــور و انع ــذب و عب ــنجی ج طیف س
مایــع، آنالیــز نــور قطبیــده و ناقطبیــده بــه همــراه رســم 
ــه مشــاوره و خدمــات در زمینــه  و تحلیــل نمــودار و ارائ
ــر  ــی ب ــای مبتن ــی و فناوریه ــتمهای اپتیک ــزر، سیس لی

ــوری ــر ن فیب

زمینه فعالیت
لیزر و اپتیک

ایده محوری

ــوری )اســپکتروفتومتر(  ســاخت دســتگاه طیــف ســنج ن
ــوری ــی- فرابنفــش مینیات مرئ

راه های ارتباطی

تلفن:    ۸۸364614 - 021
www.phystec.ir :وب سایت

خدمات و محصوالت

 پويش تدبیر کرانه
مدیرعامل: دکتر مریم زارعی
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

شــرکت فنــاوران مکانیــک و الکترونیــک نصیــر کــه 
محصــوالت خــود را بــا نــام تجــاری نامیــک عرضــه مــی 
ــق  ــزم هــای دقی ــاوری مکانی ــا هــدف توســعه فن ــد ب کن
ــروو عملگرهــای  ــد س ــی، تولی ــای الکترونیک و درایوره
خطــی و دورانــی و ارائــه خدمــات در ایــن حــوزه توســط 
ــاه 13۹2  ــهریور م ــوژی در ش ــن تکنول ــن ای متخصصی

ــت.  ــده اس ــیس گردی تاس
مجموعــه نامیــک بــا عنایــت بــه دانــش و تجربــه 
و  ســاخت  طراحــی،  بــه  اقــدام  خــود  متخصصــان 
ارائــه خدمــات پشــتیبانی در زمینــه سیســتم هــای 
ــرل  ــای کنت ــگاه ه ــرای آزمایش ــی ب آزمایشگاهی-آموزش

ــزار دقیــق و مکاترونیــک  ــال، صنعتــی، اب خطــی، دیجیت
ــا  ــی در دنی ــای آموزش ــن روش ه ــاس نوین تری ــر اس ب

ــت. ــرده اس ک
ــاه  ــرکت دارای 12 م ــوالت ش ــام محص ــوالت: )تم محص

ــت( ــروش اس ــس از ف ــات پ ــال خدم ــی و 10 س گارانت
کنتــرل  آزمایشگاهی-آموزشــی  هــای  سیســتم   *

هوایــی پانــدول  و  حــرارت  ســرعت،  موقعیــت، 
* سروو اکچویتور الکترومکانیکی دورانی

* شبیه ساز بار دینامیکی
* ربات هوشمند زیر سطحی

* موتور کانولیتد

زمینه فعالیت
مکاترونیک و کنترل

ایده محوری
 طراحی و کنترل عملگرهای پیشرفته 

راه های ارتباطی   

تلفن: ۸۸46۹0۸2 -021 
Info@nameec.ir :پست الکترونیک

www.nameec.ir :وب سایت

خدمات و محصوالت

فناوران مکانیک و الکترونیک نصیر

مدیرعامل: مهندس سهیل علیدوستی
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

تحلیل گر هدايت سامانه
مدیرعامل: دکتر سید جواد طالبیان

شــرکت تحلیــل گــر بــا کادری مجــرب و نخبــه از ســال 
۹3 در مرکــز رشــد مشــغول بــه فعالیــت شــد و در همــان 
ــد. از  ــت کن ــی دریاف ــش بنیان ســال توانســت درجــه دان
جملــه مهمتریــن توانمندیهــا و موضــوع فعالیــت شــرکت 

مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:    
ــامانه  ــواع س ــدازی ان ــازی و راه ان ــدل س ــاخت، م * س

ــری  ــای ناوب ه
* طراحی سامانه موقعیت یاب با استفاده ستارگان

ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــاب جهان ــت ی ــامانه موقعی * س
ــزاری ــرم اف ــو ن رادی

* طراحی الگوریتم هدایت انواع پرنده ها

* طراحی و ساخت اتوپایلوت
* طراحــی شــبیه ســاز شــش درجــه آزادی اجســام 

ــده پرن
محصوالت 

* نســخه  آزمایشــگاهی ســامانه موقعیــت یــاب بــا 
ســتارگان اســتفاده 

* نســخه ی آزمایشــگاهی ســامانه موقعیــت یــاب جهانــی 
بــا اســتفاده از روش رادیــو نــرم افــزاری 

ــه  ــن ب ــای زمی ــده ه ــت پرن ــم هدای ــی الگوریت * طراح
ــه  ــده هــای ســطح ب ــده هــای بالســتیک و پرن ــوا، پرن ه

ســطح

زمینه فعالیت
 اتوماسیون صنعتی، صنایع و سیستم ها

ایده محوری

طراحــی و ســاخت ســامانه ناوبــری ســماوی بــرای تعییــن 
موقعیــت و وضعیــت بــرای وســیله متحــرک

راه های ارتباطی

تلفن:    ۸۸46۸۷۷5 ـ ۸4062264 - 021

خدمات و محصوالت
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

توان نیاز پارسیان
مدیرعامل: مهندس سید حسن حاجی اکبری

کمــک بــه ایجــاد ابزارهــا و بســترهای گســترش کیفــی و کمــی 
ارتباطــات بیــن اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه هــا و صنایــع 
کشــور، مهــم تریــن هــدف پلتفــرم »توانیــاز« بــه حســاب مــی 
ــی و  ــات علم ــتفاده از تجربی ــا اس ــتا، ب ــن راس ــد. در همی آی
تخصصــی دانشــگاه و انجمــن مراکــز تحقیــق و توســعه صنایــع 
ــد  ــاده ش ــان نه ــرد بنی ــه ف ــر ب ــازوکاری منحص ــادن س و مع
ــرای  ــا پذی ــرد ت ــدا ک ــعه پی ــازی توس ــای مج ــتر فض و در بس
توانمنــدی هــا و نیازهــای موجــود در صنعــت و دانشــگاه باشــد 
ــان  ــودمند را می ــر و س ــد، موث ــی مفی ــیله ارتباط ــن وس و بدی
ایــن دو دســته برقــرار نمایــد. بــه طــور خالصــه مختصــری از 
ــه آورده شــده  ــاز پارســیان در ادام ــوان نی ــات شــرکت ت خدم

اســت. 
* پنــل کاریابــی و منابــع انســانی متکــی بــر شناســایی 
موقعیت هــای شــغلی  بــا  متناســب  و  توانمنــد  نیروهــای 

تعریــف شــده؛
*  مدیریــت منابــع انســانی متخصــص جهــت انجــام پروژه هــای 
صنعتــی و دانشــگاهی بــه وســیله اســاتید، دانشــجویان و 

دانش آموختــگان متخصــص در زمینه هــای گوناگــون؛
ــت  ــای کســری خدم ــه و پروژه ه ــه امری ــص ارائ ــل مخت *  پن
ــه  ــا زمین ــب ب ــی متناس ــالت تکمیل ــجویان تحصی ــه دانش ب

ــان؛ ــی ایش علم
ارتقــاء  دوره هــای  و  ســمینارها  کالس هــا،  برگــزاری    *

مــدارس؛ و  دانشــگاه  در  فــردی  توانایی هــای 
ــی و  ــا کارآفرین ــط ب ــای مرتب ــا و دوره ه ــزاری رقابت ه * برگ
ــت و  ــات، صنع ــاوری اطالع ــوزه فن ــه ح ــی در س ــتارت آپ اس

ــکی؛ پزش
ــه  ــا زمین ــته هایی ب ــب و کاری هس ــی و کس ــاوره فن *  مش
کاری مرتبــط بــا صنعــت در مرحلــه پیــش شــتاب  دهی و 

فناوری اطالعات و ارتباطات

ــگاه  ــای دانش ــا و نیازه ــان توانمندی ه ــی می ــل ارتباط پ
ــت و صنع

تلفن:۸4063155 - 021
www.tavaniaz.ir : وبسایت

info@tavaniaz.ir :پست الکترونیک

زمینه فعالیت

ایده محوری

راه های ارتباطی

خدمات و محصوالت
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

شــرکت بومــی ســازان فنــاوری هــای پیشــرفته تســنیم 
ــت  ــات واقعی ــه خدم ــد محصــوالت و ارائ ــه تولی در زمین
ــن  ــد. ای ــی کن ــت م ــازی فعالی ــت مج ــزوده و واقعی اف
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــوی معاون ــرکت از س ش
ــده  ــه ش ــالق پذیرفت ــرکت خ ــوان ش ــه عن ــوری ب جمه
اســت. تــا کنــون ده هــا خدمــت و محصول از این شــرکت 
ارائــه شــده کــه برخــی از آن هــا ماننــد واقعیــت افــزوده 

ــان  ــار در جه ــن ب ــرای اولی ــاز ب ــازی نم ــت مج و واقعی
انجــام شــده نــد. ســامانه جامــع آنالیــن واقعیــت افــزوده 
آرمکــس یکــی دیگــر از محصــوالت ایــن شــرکت اســت. 
ــن شــرکت  ــی توســط ای ــراع صنعت ــد اخت ــن چن همچنی
ــیل  ــتفاده از پتانس ــدف، اس ــت. ه ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
هــای ارزشــمند فنــاوری هــای واقعیــت افــزوده و واقعیــت 

ــوزش اســت.  ــد آم ــی مانن ــه های مجــازی در زمین

زمینه فعالیت
 واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

ایده محوری
ارائه محصوالت و خدمات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

راه های ارتباطی

تلفن: ۸۸46۹0۸2
gmail.com@behsaman19 : پست الکترونیک

 www.Sm-Art.ir  وب سایت

خدمات و محصوالت

بومی سازان فناوری های پیشرفته تسنیم

مدیرعامل: مهندس محدثه پورابراهیمی
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

15

شــرکت ونــدا اندیشــه امیــر کبیــر از ســال 13۹5 با تالش 
ــگاه های  ــالن دانش ــی از فارغ التحصی ــی جمع و گردهمای
صنعتــی امیرکبیر،تهــران و شــریف تاســیس شــد. حــوزه 
فعالیــت شــرکت فنــاوری اطالعــات و نــوآوری بــا تمرکــز 
ــه در حاضــر  ــد ک ــوا می باش ــی برمحت ــات مبتن ــر خدم ب
ســه محصــول ویدیاد،طبیــب و کوییزرکــورد را بــه بــازار 

عرضــه کــرده اســت.
محصوالت شرکت:

• کوییــز رکــورد:  کوییــز رکــورد یــک بــازی آنالیــن 
ــه صــورت  ــه ب ــای Trivia  می باشــد ک از ســبک بازی ه
Arcade طراحــی شــده اســت. ایــن بــازی بــا همــکاری 
ــده  ــی ش ــی Quiz Of Kings طراح ــر ایران ــازی برت ب
ــش از 2  ــب و بی ــون نص ــش از 10 میلی ــه بی ــت ک اس

ــه دارد. ــال ماهان ــر فع ــون کارب میلی
ــک  ــاری(: طبیب،ی ــخیص بیم ــامانه تش ــب )س • طبی

ــه  ــد ک ــمند می باش ــالمت هوش ــوزه س ــن در ح اپلیکیش
ــاری  ــخیص بیم ــی، تش ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ب
ــا،  ــا، داروه ــات بیماری ه ــه اطالع ــی ب ــد. دسترس می ده
ــی  ــز درمان ــات مراک ــی و اطالع ــالمت و زیبای ــکات س ن
ــد. ــب می باش ــده در طبی ــه ش ــات ارائ ــی از خدم بخش

• ویدیــاد )ســامانه یادگیــری آنالیــن(: ویدیــاد، ســامانه 
یادگیــری آنالیــن می باشــد کــه بــه ارائــه محتــوای 
آموزشــی در قالــب ویدئــو و در دســته بندی های مختلــف 
بــه کاربــران فعالیــت دارد. ویدیــاد از طریــق اپراتورهــای 

همــراه اول و ایرانســل تجــاری خواهــد شــد.
ــد  ــز رش ــتقرار در مرک ــا اس ــن ب ــه همچنی ــدا اندیش ون
از تیمهــا و  بــه جــذب و حمایــت  خواجــه نصیــر  
و  پــی  وی  ام  ســاخت  بــرای  مســتعد  دانشــجویان 

شــتابدهی آنهــا مــی پــردازد.

زمینه فعالیت
فناوری اطالعات و شتابدهی

ایده محوری
خدمات مبتنی بر محتوا

راه های ارتباطی   

تلفن:    ۷-۸۸5025۷6 - 021
info@ vandisheh.ir : پست الکترونیک

www.vandisheh.ir : وبسایت

خدمات و محصوالت

وندا انديشه امیرکبیر
مدیرعامل: مهندس سیدمهدی حمزوی
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هــدف مــا در ایــن شــرکت بازگردانــدن آزادی بــه افــرادی 
ــک  ــر و کم ــه ویلچ ــته ب ــت وابس ــه سال هاس ــت ک اس

ــد. ــران بوده ان دیگ
ــد  ــا LEX می توانن ــی ب ــش نخاع ــا چال ــرو ب ــراد روب اف
ــد،  ــدم بردارن ــای خــود ایســتاده و ق ــرروی پاه ــاره ب دوب
ــت  ــه فعالی ــادر ب ــاًل مســتقل و ق ــردی کام ــه ف ــاره ب دوب

ــوند. ــل ش ــه تبدی ــر در جامع پررنگ ت
ســالم  عصب هــای  تحریــک   LEX عملکــرد  نحــوه 
ــازی  ــرای شبیه س ــدازه ی الزم ب ــب و ان ــه ترتی ــخص ب ش
دســتورات مغــز بــرای انــدام تحتانــی شــخص می باشــد.

ــاًل بومــی و ساخته شــده و  ــت طراحــی کام ــه عل LEX ب
ــی و  ــکلت خارج ــای اس ــه ربات ه ــری از هزین ــا کس تنه

ــود. ــد ب ــر را دارا خواه ــابه دیگ ــای مش نمونه ه

بــرای همــکاری در هرچــه بهتــر نمــودن LEX عزیــزان 
ــا تلفــن شــرکت تمــاس  ــا چالــش نخاعــی می تواننــد ب ب
ــل  ــورت تمای ــد و در ص ــالع یابن ــرایط اط ــه، از ش گرفت
داوطلــب آزمایــش دســتگاه شــوند، بــه پــاس قدردانــی از 
ایــن عزیــزان در یــاری اســتارت آپ مــا LEX بــا تخفیــف 

قابــل توجهــی بــه ایشــان عرضــه خواهــد شــد.

زمینه فعالیت
سالمت، بیومکاترونیک

ایده محوری
LEX دستگاهی برای راه رفتن مجدد افراد قطع نخاعی

   
راه های ارتباطی

تلفن: ۸۸46۹0۸2 -021 

خدمات و محصوالت

راه کارهای زندگی و امید مهام
مدیرعامل: محمدرضا روحی
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ــره  ــواد موث ــنتز م ــدف س ــا ه ــا ب ــژوه درس ــا پ ــرکت کیمی ش
دارویــی و همچنیــن ســایر مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز کشــور 
تاســیس گردیــده اســت انتخــاب موثرتریــن روش جهــت 
تهیــه مــواد موثــره دارویــی متنــوع مــورد نیــاز کشــور باالخــص 
داروهــای پپتیــدی در مقیــاس آزمایشــگاهی و انتقــال دانــش 
ــد  ــاور فرآین ــده، مش ــفارش دهن ــای س ــرکت ه ــه ش ــی ب فن
ــای  ــن داروه ــی، فرموالســیون نوی ــای داروی ــد شــرکت ه تولی
مــورد نیــاز کشــور، آنالیــز و تنظیــم CTD تهیــه مــواد موثــره 
ــرای تهیــه مــواد شــیمیایی  دارویــی و همچنیــن ارائــه روش ب
ــد. ــی باش ــرکت م ــای ش ــت ه ــور از فعالی ــاز کش ــورد نی م

محصوالت:
هاینیــک اکتروتیــت: مــاده اولیــه تهیــه رادیــو داروی
باشــد مــی   99mTc-Hynic-Octreotate پپتیــدی   
 و هــم اکنــون بــه صــورت وســیع در تشــخیص انــواع
ســرطان هــا در تصویــر بــرداری پزشــکی بــکار مــی رود.
هاینیــک اکتروتایــد: مــاده اولیــه تهیــه رادیــو داروی
باشــد مــی   99mTc-Hynic-Octreotide پپتیــدی   

 و هــم اکنــون بــه صــورت وســیع در تشــخیص انــواع 
ســرطان هــا در تصویــر بــرداری پزشــکی بــکار مــی رود.

ــک  ــتاتین ی ــاری ساندوس ــام تج ــا ن ــتات: ب ــد اس اکتروتای
ــترش  ــد و گس ــه از رش ــد ک ــی باش ــرطان م ــد س داروی ض
کنــد مــی  بــدن جلوگیــری  در  هــای ســرطانی  ســلول 
آکرومگالــی درمــان  بــرای  نیــز  دارو  ایــن  از  همچنیــن   
شــود. مــی  اســتفاده  خــاص  بیمــاران  در   

تریپتورلیــن: بــه دلیــل کاهــش ســطح هورمون های جنســی 
در هردو جنس در درمان ســرطان  پروســتات ، ســرطان پســتان 
ــر از هورمــون  ــه اســتروژن و  ســایر بیماریهــای متاث وابســته ب
هــای جنســی  ماننــد آتدومتریــوز و فیبــروم رحم بــکار می رود.

زمینه فعالیت
سالمت، دارو

ایده محوری
سنتز مواد موثره داروهای پپتیدی

راه های ارتباطی   

تلفن:  3 - ۸۸۷36۸۸2 - 021
Info@kpdorsa.com : پست الکترونیک 

www.kpdorsa.com : وبسایت

خدمات و محصوالت

کیمیا پژوه درسا

مدیرعامل: دکتر سعید بالالیی
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شــرکت ایــده پــردازان هوشــمند آریــا بــا برنــد نــورون، از 
ــه صــورت رســمی ثبــت و از ســال 13۹۷  ســال13۹6 ب
ــن  ــه نصیرالدی ــی خواج ــگاه صنعت ــد دانش ــز رش در مرک
ــا  ــتم تنه ــورون سیس ــت. ن ــده اس ــه ش ــی پذیرفت طوس
ســامانه یکپارچــه هوشمندســازی در حــوزه مــدارس 
مختلفــی  ســامانه های  تاکنــون  می باشــد.  ایــران  در 
ــاص  ــی خ ــا در بخش های ــره ای و تنه ــورت جزی ــه ص ب
ــی  ــه طراح ــدام ب ــه اق ــود در مدرس ــای موج از فرآینده
ســامانه های هوشــمند نموده انــد ولــی ایــن ســامانه 
ــوزان،  ــش آم ــاء، دان ــه اولی ــوط ب ــای مرب ــه فرآینده کلی
ــه پرســنل مدرســه را هوشــمند  ــران و کلی ــران، دبی مدی

ــرده اســت.  ک
ایــن ســامانه بــه صــورت مــاژوالر طراحــی شــده و 
ــا نیــاز و تغییــرات در سیســتم های آموزشــی  متناســب ب

قابــل توســعه و انعطــاف می باشــد.
ایــن ســامانه در 5 گــروه اصلــی  ماژولهــای اصلــی 

می شــوند: طبقه بنــدی 
ــرل  ــهریه، کنت ــا، ش ــت قرارداده ــی )مدیری ــروه مال 1( گ

ــه و ...( بودج
ــن،  ــف آنالی ــی، تکالی ــی تحصیل ــوا )ارزیاب ــروه محت 2( گ

برنامه ریــزی تحصیلــی و ...(
)تقویــم  ارتباطــات  گــروه   )3
اطــالع  مکاتبــات،  آموزشــی، 
ــق پیامــک، ایمیــل  رســانی از طری

)... و 
 ،Ticketing( گروه زیرســاخت )4
ــه  ــاط ب داشــبورد اختصاصــی، ارتب

تختــه هوشــمند و ...(
نظارتــی  ابزارهــای  گــروه   )5
مدیریــت  مــدارس،  )ســرویس 
ــی  ــاب کالس ــور و غی ــردد، حض ت

)... و 

زمینه فعالیت
فناوری اطالعات، اتوماسیون آموزشی

ایده محوری
سامانه یکپارچه هوشمندسازی مدارس

راه های ارتباطی   

تلفن:     ۸۸۷64365
info@noronsystem.com : ایمیل

 www.noronsystem.com  وب سایت

خدمات و محصوالت

ايده پردازان هوشمند آريا
مدیرعامل: مهندس کیارش یزدان فر
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امــروزه تعییــن وضعیــت و موقعیــت ســامانه هــای فضایی 
و هوایــی بــه یکــی از کلیــدی تریــن عناصــر موفقیــت در 
ــه  ــه طوریک ــت ب ــده اس ــدل ش ــت ب ــک ماموری ــام ی انج
خطــای ناشــی از تعییــن وضعیــت یــا موقعیــت غلــط مــی 
ــه و از بیــن رفتــن  ــد موجــب از دســت دادن محمول توان
ــرآورده  ــور ب ــه منظ ــی ب ــزار مختلف ــردد. اب ــت گ ماموری
کــردن دقیــق ایــن هــدف نیــز در دســترس هســتند کــه 
ــی  ــری اینرس ــتم ناوب ــه سیس ــوان ب ــی ت ــه م از آن جمل
)INS( اشــاره کــرد. خطاهــای سیســتم ناوبــری اینرســی 
بــا گذشــت زمــان بــه صــورت نمایــی افزایــش پیــدا مــی 
کننــد. افــت شــدید عملکــرد INS در زمانهــای طوالنــی 
ــتقل را  ــری مس ــک ناوب ــتم کم ــک سیس ــود ی ــزوم وج ل

ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر مــی نمایــد. 
یــک پاســخ مناســب بــرای پوشــش دهــی افــت عملکــرد 
ــزار  ــن اب ــتند. ای ــتاره اي هس ــاي س ــاب ه INS ، ردی
مــي توانــد بــا اســتفاده از اطالعــات ســتارگان خطاهــاي 

وضعیــت جســم پرنــده را اصــالح کنــد. امــروزه ایــن ابــزار 
ــرای اصــالح  ــری ب ــزار کمــک ناوب ــوان اب ــه عن همــواره ب
ــر روی  ــی ب ــری اینرس ــتم ناوب ــت سیس ــات وضعی اطالع
ــاال، وزن  ــت ب ــود. دق ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــا ب ماهواره ه
کــم، تــوان مصرفــی پاییــن و قابلیــت مجتمــع شــدن بــا 
ــا  ــتاره یاب ه ــای س ــری از مزای ــتم های ناوب ــایر سیس س

هســتند.
ــتوانه  ــا پش ــارس ب ــتاره پ ــاوری س ــعه فن ــرکت توس ش
تولیــد ســتاره یــاب آزمایشــگاهی نصیــر 1  تولیــد ســامانه 

ــه دارد: ــر را در برنام ــای زی ه
1- ســامانه ســتاره یــاب جهــت تعییــن وضعیــت بــر روی 

ره  ماهوا
2- سامانه ستاره یاب جهت تعیین موقعیت

3-سامانه ستاره یاب با قدرت عملکرد در طول روز

زمینه فعالیت
هوافضا

ایده محوری

سامانه ستاره یاب

راه های ارتباطی
تلفن:    021۷۷35۹5۷6

roshanian@kntu.ac.ir : پست الکترونیک
www.ssdiweb.com :وب سایت

خدمات و محصوالت

توسعه فناوری ستاره پارس 
مدیرعامل: دکتر جعفر روشنی یان
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ERP – سامانه ايده نفیس
مدیرعامل: دکتر افشین کازرونی

تامین کننــده  شــرکت  تنهــا  نفیــس  ایــده  شــرکت 
ــا  ــک ERP ب ــه ی ــد ک ــران می باش ــل ERP در ای راه ح
ــع  ــد و در صنای ــت تولی ــته اس ــر را توانس ــای زی قابلیت ه
ــزه بین المللــی  مســتقر ســازد. ایــن شــرکت دارای 5 جای

ــت.  ــتقرار ERP اس ــد و اس ــا تولی ــه ب در رابط

Multi Company  •
Multi-Site (Plant  •
Multi-Currency  •

Enterprise Architecture Based  •
 Full Customizable-in six layers  •

طراحــی، تولیــد و پیاده ســازی ERP. بــاز مهندســی 
فرایندهــا و معمــاری ســازمانی

طراحــی و تولیــد یــک ERP قابــل رقایلــت بــا محصوالت 
ــی  بین الملل

تلفن:      ۸4064230
info@nisys.ir : پست الکترونیک

 www.nisys.ir  وب سایت

زمینه فعالیت

ایده محوری

راه های ارتباطی

خدمات و محصوالت
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پارسا فن الکترونیک نصیر
مدیرعامل: مهندس احمد مشهدی 

ــال 13۸۹  ــر در س ــک نصی ــافن الکترونی ــرکت پارس ش
فــارغ  و  دانشــجویان  اســاتید،  از  گروهــی  توســط 
ــه صــورت رســمی  التحصیــالن دانشــگاه هــای تهــران ب
آغــاز بــه کار کــرده اســت. کادر فنــی شــرکت پارســافن 
الکترونیــک نصیــر بــا پیشــینه ای نزدیــک بــه 10 
ــر وارد  ــد در اجــرای پــروژه هــای زی ســــــال، مــی توان

ــود. ش
* طراحــی و ســاخت ســامانه هــاي جمــع آوري داده بــا 

نــرخ هــاي مختلــف نمونــه بــرداري
انتقــال  هــاي  ســامانه  ســاخت  و  طراحــی   *

 )T e l e m e t r y ( ه د ا د
* طراحــی و ســاخت شــبیه ســازهاي آزمایشــگاهی 

ــی ــون صنعت ــاي گوناگ ــامانه ه س
* مونتاژ سامانه هاي الکترونیکی

* طراحی و ساخت سامانه هاي ناوبري
* اتوماسیون و ابزاردقیق

محصــوالت شــرکت بــه صــورت کلــی بــه ســه زیــر گــروه 
دســته بنــدی مــی شــوند :

* رایانما
* مــدارات کنتــرل ســامانۀ ســوخت رســانی گاز طبیعــی 

)CNG Dispenser(

زمینه فعالیت
اتوماسیون صنعتی، صنایع و سیستم ها

ایده محوری
ــت  ــزات صنع ــر تجهی طراحــی، ســاخت و تعمی

CNG

راه های ارتباطی

تلفن:      ۸۸46۹0۸2 -021 
www.parsafan.ir :وب سایت

خدمات و محصوالت
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داريک انديشان پارسه
مدیرعامل: سرکارخانم سمیه زمردی 

شــرکت داریــک اندیشــان پارســه بــا ســالها ســابقه 
ــی در شــکل  ــی و مالیات ــات مال ــه خدم درخشــان در ارائ
هــای مختلــف، ســبد خدماتــی کاملــی را جهــت ارائــه بــه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــای متقاضــی 

ــه مــی نمایــد.  ایــن خدمــات ارائ
ــه چندیــن دســته اصلــی ذیــل  خدمــات ایــن شــرکت ب

تقســیم مــی گــردد: 
•  خدمــات حســابداری : انجــام امــور حســابداری بــه 
ــور اصــالح  ــروژه ای، انجــام ام ــا پ ــت ی ــاره وق صــورت پ
حســابهای مالــی، بســتن حســابها، تهیــه ترازهــای 
آزمایشــی، صــورت هــای مالــی اساســی )ترازنامــه، ســود 

ــی ــر قانون ــد( و دفات ــه نق ــردش وج ــان و گ و زی
ــه  ــال اظهارنام ــم و ارس ــی : تنظی ــات مالیات •  خدم
هــای مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه بــه صــورت فصلــی 
ــالت  ــورت معام ــال ص ــم و ارس ــود، تنظی ــی ش ــه م ارائ
خریــد و فــروش، تنظیــم و ارســال اظهارنامــه مالیاتــی بــر 
عملکــرد ســاالنه، حضــور در جلســات رســیدگی مالیاتــی، 

ــف  ــی در مراحــل مختل ــراض مالیات پیگیــری اعت
•  حسابداری شرکت های دانش بنیان 

•  انجام کلیه امور ثبتی و حقوقی و امور قرادادها 
•  مشاوره و انجام امور دانش بنیان  

•  اخذ مجوز و گواهی بهره برداری

زمینه فعالیت
خدمات حسابداری و   حسابرسی،خدمات مالیاتی 

ایده محوری

حســابداری دانــش بنیــان ، خدمــات مالــی و حقوقــی بــه 
استارتاپها

راه های ارتباطی

تلفن:      ۸4063151 
daric.parseh@gmail.com :پست الکترونیک

 www.pdac.ir  وب سایت

خدمات و محصوالت
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ــود را  ــت خ ــردا فعالی ــر ف ــاوران عص ــوش فن ــرکت ه ش
بــه شــکل جــدی از ســال 13۹4 بــا نــام تجــاری رایــوان 
آغــاز نمــود. در ایــن مــدت ایــن شــرکت فعالیــت هــای 
خــود را در زمینــه مشــاوره و پذیــرش بــرون ســپاری در 
ــع گوناگــون و ســطوح مختلــف شــکل داده اســت. صنای

بــه بیــان دیگــر فعالیــت هــای ایــن شــرکت در راســتای 
همــکاری بــا صاحبیــن صنایــع و رشــد دهنــدگان 
ــی  ــای کنون ــرآوردن نیازه ــه ب ــا در زمین ــتارت آپ ه اس
ــای آن  ــق ایده ه ــرورش و تحق ــز پ ــان و نی فعالیت هایش
ــی  ــی م ــی و کنترل ــای الکترونیک ــه پروژه ه ــا در زمین ه

باشــد. 
ــا،  ــت ه ــن فعالی ــدی ای ــدف من ــرای ه ــرکت ب ــن ش ای
ــه  ــوان را پای ــناریو رای ــوان س ــت عن ــود تح ــناریو خ س

ــن  ــرای مخاطبی ــناریو ب ــن س ــت. ای ــوده اس ــذاری نم گ
رایــوان بــه تناســب آنکــه صاحــب صنعــت خــود هســتند 
ــر  ــه س ــود ب ــتارت آپ خ ــرفت اس ــل پیش ــا در مراح و ی
ــتارت آپ  ــا اس ــت و ی ــی صنع ــای فن ــش ه ــد چال میبرن
آن هــا را بــر عهــده متخصصیــن رایــوان قــرار می-دهــد.

ــا  ــنجی ت ــاز س ــردازی و نی ــده پ ــناریو از ای ــن س در ای
رســیدن بــه محصــول نهایــی و یــا خدمــت مــورد نظــر، 
متخصصیــن رایــوان در زمینــه هــای آنالیــز ایــده و 
ــازار و  ــز ب ــی ،آنالی ــی مهندس ــی و فن ــنجی، طراح نیازس
ــروش، در  ــس از ف ــات پ ــوه و خدم ــد انب ــت تولی در نهای
ــکاری را در  ــن هم ــکان ای ــت س ــف هدای ــل مختل مراح

ــت. ــد گرف ــار خواهن اختی

زمینه فعالیت
برق و الکترونیک

ایده محوری
ــا  ــده کارفرم ــل ای ــزات، تبدی ــازی تجهی ــمند س هوش

ــوه ــد انب ــه و ســپس تولی ــه اولی ــه نمون ب

راه های ارتباطی

تلفن:    663۸12۹5- - 021
 info@raiwan.ir   :پست الکترونیک

www.Raiwan.ir : وبسایت

خدمات و محصوالت

هوش فناوران عصر فردا          
مدیرعامل: : مهندس میالد آبایی راد
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آزما پويان سراج
مدیرعامل: مهندس حمید عبدلی

ــط  ــف مرتب ــای مختل ــوزه ه ــان در ح ــرکت آزماپوی ش
ــی و  ــه مهندس ــزار در حلق ــخت اف ــای س ــتم ه ــا سیس ب
کاربــردی در ســطوح آموزشــی و حرفــه ای و نیــز حــوزه 
ــت دارد.   ــرفته فعالی ــین پیش ــدون سرنش ــای ب ــده ه پرن
در ایــن زمینــه، ســامانه هــای عمودپروازهــا اعــم از 
تصویربــرداری هوایــی حرفــه ای، نقشــه بــرداری هوایــی 
، ســاخت انــواع ســامانه هــای عمودپــرواز در حــوزه 
ــد کشــاورزی ، ســینمایی و ...  ــی مانن ــی و غیرنظام دفاع
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی باش ــرکت م ــای ش ــت ه از فعالی
سیســتم هــای ســخت افــزار در حلقــه هــای ســامانه های 
دینامیکــی خصوصــا حلقــه هــای کنتــرل و ناوبــری پرنده 

هــای پیشــرفته بــدون سرنشــین از جملــه فعالیــت هــای 
ایــن مجموعــه مــی باشــد. ایــن شــرکت بــا مراکــز بــزرگ 
دفاعــی و شــرکت هــای خصوصــی پروژه هــای بســیاری 

ــه انجــام رســانده اســت.  ــا موفقیــت ب را ب
نمونه ای از محصوالت به قرار زیر می باشد:

ــروو در  ــرل س ــه کنت ــزار در حلق ــخت اف ــتم س * سیس
ــی ــین ترکیب ــدون سرنش ــده ب پرن

* سیستم سخت افزار در حلقه کنترل دور
* پهپاد فرماندهی

MRD100 پهپاد رهاساز *
MMD100 پهپاد نقشه بردار *

زمینه فعالیت
 سیستم های سخت افزار در حلقه مهندسی و کاربردی

ایده محوری

طراحــی و ســاخت پرنــده هــای عمودپــرواز بــدون 
سرنشــین

راه های ارتباطی

تلفن:  ۷3064215 - 021
azmapoyan@chmail.com :پست الکترونیک

خدمات و محصوالت
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صدرا دارو نصیر
مدیرعامل: دکترسرور رمضانپور

ــخ   ــر در تاری ــدرا دارو نصی ــاص ص ــهامی خ ــرکت س ش
ــه  ــه شناس ــت 4۹2۷۸۹ ب ــماره ثب ــه ش 13۹5/03/12ب
و  گردیــد  ثبــت  و  تاســیس   14005۸۸6۸6۹ ملــی 
و  پپتیــدی  دارویــی  اولیــه  مــواد  تولیــد  آن  هــدف 
ــی  ــش فن ــه دان ــا(، ارائ ــره داروه ــاده موث ــیمیایی )م ش
ــی  ــای تخصص ــش ه ــزاری همای ــات، برگ ــام موضوع انج

در زمینــه شــیمی آلی،ســنتز پپتیدهــا و داروها،طراحــی، 
ــت  ــا جه ــاد واحده ــیس و ایج ــارت، تاس ــاوره، نظ مش
تولیــد مــواد اولیــه دارویــی، ترکیبــات شــیمیایی و 
ــع  ــواع دارو، رف ــیون ان ــه، فروموالس ــای مربوط فرآینده
ــز در  ــات آنالی ــام خدم ــه، انج ــع مربوط ــکالت صنای مش

ــد. ــرکت میباش ــت ش ــا فعالی ــط ب ــه مرتب زمین

زمینه فعالیت
فناوری های زیستی

ایده محوری
سنتز مواد اولیه دارویی و شیمیایی مورد نیاز بازار

راه های ارتباطی

تلفن: 02123064220 
soror_ramezanpour@yahoo.com    :پست الکترونیک

خدمات و محصوالت

محصوالت: 
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آزمون پیشرفته فراصوت پارسیان

مدیرعامل: دکتر فرهنگ هنرور

ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــش محــور اســت ک ــک شــرکت دان ــون پیشــرفته فراصــوت پارســیان )PAUT( ی شــرکت آزم
نخبــگان علمــی و دانشــگاهي در زمینــه طراحــي، ســاخت و راه انــدازي دســتگاه هاي بازرســي، پایــش و اندازه گیــري 
دقیــق غیرمخــرب و نیــز ارائــه خدمــات فنــي و مهندســي در ایــن عرصــه فعالیــت دارد. ایــن شــرکت بــا هدف شــناخت 
و رفــع نیــاز صنایــع داخلــي بــه دانــش فنــي و تجهیــزات پیشــرفته بازرســي غیرمخــرب، پایــش و اندازه گیــري دقیــق 

شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت.
زمینه هاي اصلي فعالیت شرکت فراصوت پارسیان در حوزه ارزیابی غیرمخرب به شرح زیر مي باشد:

زمینه فعالیت
طراحی و ساخت سیستم های بازرسی اتوماتیک غیرمخرب

ایده محوری

C-SCAN| طراحی و ساخت دستگاه بازرسی

راه های ارتباطی

تلفن:    ۸۸6۷146۹ -۸4063154 - 021
info@paut.ir :پست الکترونیک

www.paut.ir : وب سایت

خدمات و محصوالت

• اندازه گیری خواص مکانیکي قطعات 
ــي  ــواج فراصوت ــار ام ــازی انتش ــازی و مدل س • شبیه س

در قطعــه 
نرم افــزار  کمــک  بــه  فراصوتــی  روش  ارزیابــی   •

ESBeamTool
• تست ورق ها به کمک امواج لمب

• اندازه گیری دقیق سرعت صوت

• اندازه گیری دقیق ضخامت 
• اندازه گیری خواص االستیک مواد

• تست خوردگی لوله ها
• بازرسی کامپوزیت ها

• بازرسی اتصال چسبی
• تهیه نقشه خوردگی

• تست جوش ها
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ــش محــور  ــات دان ــر اســاس تجربی شــرکت مینامکــث ب
خــود در زمینــه مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی  و 
ــو  ــتفاده از الگ ــا اس ــرات، و ب ــداری تعمی ــت نگه مدیری
هــای مــدون علمــی در جهــت صیانــت از دارایــی هــای 
فیزیکــی شــرکت هــای بــزرگ و متوســط خدمــات 
ــن  ــرکت همچنی ــن ش ــد.  ای ــه میده ــی را ارائ گوناگون
PDA کــه  بــا تولیــد یــک نــرم افــزار واســط   
ــی  ــت دارای ــای مدیری ــزار ه ــرم اف ــیاری از ن ــا بس ب
فیزیــک جهــان از جملــه کازویــن قابــل ارتبــاط 
اســت راه جدیــدی در جهــت داده بــرداری میدانــی 

ــوده  ــر نم ــکان پذی ــاال را ام ــت ب ــت و امنی ــا دق ب
ــت. اس

ــث  ــا مک ــرکت مین ــت ش ــي فعالی ــاي اصل ــه ه زمین
ــر  ــرح زی ــه ش ــزي ب ــه ری ــت و برنام ــش صیان در بخ

ــد : ــي باش م
 ) EAM • مدیریــت پیشــرفته دارایهــای فیزیکی )

جامــع  هــاي  ســامانه  بهبــود  و  اجــرا  و  ارائــه   •
تعمیــرات و  نگهــداري  اطالعاتــي  و  عملیاتــي 

• مهندســي ایمني 
آموزش  •

زمینه فعالیت

سامانه مدیریتی

ایده محوری

مدیریت دارایی های فیزیکی

راه های ارتباطی

تلفن:   ۷3064230  - 021

خدمات و محصوالت

مدیرعامل: دکتر سعید ایرانی

مینـا مکث
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شــرکت آریــا پردازشــگران داده هــای مکانــی نصیــر، متشــکل از مجموعــه اســاتید مجــرب رشــته مهندســی نقشــه 
بــرداری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی و قطــب علمــی فنــاوری اطالعــات مکانــی، در زمینــه طراحــی 
و توســعه ســامانه هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــدرن جهــت تولیــد، بروزرســانی و مدیریــت داده هــای مــکان 
محــور فعالیــت مــی کنــد. فعالیــت هــای ایــن شــرکت معطــوف بــه توســعه ســامانه هــای فتوگرامتــری و ســنجش از 
دور جهــت تهیــه نقشــه هــای پوششــی و موضوعــی از تصاویــر هوایــی و ماهــواره ای، توســعه ســامانه هــای اطالعــات 
مکانــی )GIS( بــه منظــور مدیریــت و تحلیــل داده هــای مکانــی و همچنیــن تدویــن اســتانداردها و دســتورالعملهای 
ملــی در حــوزه مهندســی ژئوماتیــک مــی باشــد. در ایــن زمینــه توجــه بــه نیازهــای داخلــی و ارائــه سیســتم هــای 

خالقانــه هوشــمند متناســب بــا شــرایط بومــی و مبتنــی بــر فنــاوری هــای روز دنیــا، مــورد توجــه مــی باشــد. 

زمینه فعالیت
مهندسی نقشه برداری و فناوری اطالعات مکانی

ایده محوری

ایجــاد ســامانه هــای یکپارچــه تولیــد، بهنــگام رســانی و 
مدیریــت داده هــای مــکان محــور

راه های ارتباطی

تلفن:  ۸۸۷۸621۷  

خدمات و محصوالت

آريا پردازشگران داده های مکانی نصیر
مدیرعامل: دکتر محمودرضا صاحبی

محصوالت: 
)تمــــــامی محصــوالت شــرکت دارای 2 ســال گارانتی و 

5 ســال خدمــات پــس از فــروش مــی باشــد(
* ســامانه و خدمــات تصویربــرداری ابرطیفــی پهپادمبنــا 
ــر برداشــت شــده و خدمــات  ــا تصاوی ــه ســامانه و ی )ارائ

مرتبــط(
* سیســتم هــای اطالعــات مکانــی کاربــرد محــور 
)صنعــت بــرق، صنایــع و معــادن، مســکن و شهرســازی 

ــر  ــر تصاوی ــی ب ــدی مبتن ــه بع ــی س ــانه مکان * سامـــ
 Google Earth( ــی ــای رقوم ــه ه ــواره ای و نقش ماه

ــی( بوم
* سامانه تهیه نقشه از تصاویر هوایی و ماهواره ای

* تهیــه و ارائــه کتابخانــه هــای طیفــی موضــوع محــور 
)مطالعــات خــاک، کشــاورزی، آفــات گیاهــی و ...(
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بــا  پـــــایدار  انــرژی ســبز  شــرکت رهـــپـــــویان 
بهــــره مـــــندی از نیــروی متخصــص دانشــگاهی و 
بومی ســازی  و  توســعه  راســتای  در  تحصیل کــرده، 
ــازی  ــد و ذخیره س ــرفته ی تولی ــن و پیش ــای نوی فناوری ه
ــد  ــه رش ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ــت دارد. ب ــرژی فعالی ان
انرژی هــای تجدیدپذیــر خصوصــاً انــرژی خورشــیدی 
ــرکت  ــی ش ــز اصل ــی، تمرک ــای دولت ــش حمایت ه و افزای
بخــش  دو  در  خورشــیدی  انــرژی  از  اســتفاده  روی 
ــه  ــا توجــه ب ــرار گرفته اســت. ب ــک ق ــی و فتوولتایی حرارت
ــای  ــی در باتری ه ــرژی الکتریک ــازی ان ــت ذخیره س اهمی
ــق  ــی از طری ــرژی الکتریک ــد ان ــی تولی ــرفته، از طرف پیش
ــری یکــی  ــا بات ــرژی الکتروشــیمیایی ی ذخیره ســازهای ان

ــود.  ــد ب ــرکت خواه ــداف ش ــر از اه دیگ
زمینه هــاي اصلــي فعالیــت شــرکت رهپویــان انــرژی 

ــد از:  ــدار عبارتن ــبز پای س
ــای  ــه باتری ه ــی در زمین ــوع تحقیقات ــای متن ــام پروژه ه * انج

پیشــرفته
ــرای مصــارف  * طراحــی ســاخت باتری هــای پیشــرفته ب

گوناگــون
کیفیــت  کنتــرل  و  اســتاندارد  تســت های  انجــام   *

الکتروشــیمیایی باتری هــای 
ــاس  ــیمیایی در مقی ــازهای الکتروش ــاخت ذخیره س * س

ــاال ــا طــول عمــر ب نیروگاهــی ب
* طراحــی و ســاخت واحدهــای تولیــد 

ORC توان 
اجــرای  و  طراحــی  مشــاوره،   *

خورشــیدی نیروگاه هــای 
سیســتم های  ســاخت  و  طراحــی   *

خورشــید تعقیب کننــده 
* ســاخت سیســتم های متمرکزکننــده 

ــیدی ــرژی خورش ان

زمینه فعالیت
تولید و ذخیره سازی انرژی الکتریکی

ایده محوری
باتری های پیشرفته  و سیکل رانکین ارگانیک

راه های ارتباطی

تلفن:    ۸4063245 -۸4063153 - 021
info@ sgreenergy.ir :ایمیل

www.sgreenergy.ir :وب سایت

خدمات و محصوالت

رهپويان انرژی سبز پايدار
مدیرعامل:  دکتر فرشاد ترابی
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شــرکت ره بیــن صنعــت نصیــر فعالیــت خــود را در 
زمینــه طراحــی و پیاده ســازی سیســتم های کمــک 
راننــده پیشــرفته بــه منظــور بهره منــدی در صنایــع 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــاز ک ــور آغ ــل کش ــازی داخ خودروس
ــای  ــز خودروه ــه در جهــت تجهی ــر آن اســت ک ــروه ب گ
ایرانــی و در نتیجــه بهبــود وضعیــت ترافیکــی و فرهنــگ 
ــه کاهــش آمــار ســوانح رانندگــی و افزایــش  رانندگــی ب
ایمنــی خودروهــا و جاده هــا کمــک کنــد. هــدف اصلــی 
ایــن شــرکت انتقــال فنــاوری سیســتم های ایمنــی فعــال 
باتوجــه بــه ظرفیت هــا، نیازمندی هــا، فرهنــگ رانندگــی 
ــدون  ــه هزینــه می باشــد. ب موجــود و آنالیزهــای ســود ب
ــرکت های  ــه ش ــاوره و تجرب ــتا مش ــن راس ــک در ای ش

ــه ســزایی دارد. ــر ب ــی و خارجــی تاثی ــط داخل مرتب

ــر  ــه شــرح زی ــده ب برخــی از سیســتم هــای کمــک رانن
ــتند : هس

* سیستم تشخیص انحراف از مسیر
* سیستم هشدار برخورد

* سیستم تشخیص عالئم راهنمایی و رانندگی

زمینه فعالیت
سیستم های ایمنی فعال خودرو

ایده محوری

ــک  ــای کم ــتم ه ــواع سیس ــاخت ان ــی و س طراح
ــودرو ــده خ رانن

راه های ارتباطی

تلفن:   ۸4063156– 021
info@rahbin-nasir.ir  :پست الکترونیک

www.rahbin-nasir.ir : وب سایت

خدمات و محصوالت

ره بین صنعت نصیر
مدیرعامل: دکتر سیدمهرداد حسینی
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هوافضا

 طراحی و ساخت انواع تونل بادها و توسعه سیستم هاي پالسمایي

تلفن: 021۷30642۷۹
info@hfnasir.com :پست الکترونیک

www.hfnasir.com :وب سایت

شــرکت هســته فنــاور نصیــر از ســال ۹4 در مرکــز رشــد 
خواجــه نصیــر پذیــرش شــده و در همــان ســال توانســت 
مجــوز دانــش بنیانــی کســب کنــد. فعالیــت هــای شــرکت 

را مــی تــوان در حــوزه هــای زیــر برشــمرد:
*آیرودینامیــک تجربــی و محاســباتی )ســاخت انــواع 
تونــل بادهــای مــادون و مافــوق صــوت، تجهیــزات انــدازه 
ــای  ــا و کده ــرم افزاره ــعه ن ــرداری، توس ــری و داده ب گی

ــباتی(  محاس
* احتراق و پیشرانش 

و  )توســعه  آیروپالســمادینامیک  و  *الکترومغناطیــس 
ــه پالســما در حــوزه  ــای تخلی ــم ه ــواع رژی ــری ان بکارگی
ــما و  ــه پالس ــع تغذی ــاخت مناب ــا، س ــی هوافض مهندس

ــوئیچینگ(  ــای س ــتم ه سیس
* اتوماســیون و مکاترونیــک )ســاخت بازوهــای متحــرک 

و سیســتم هــای انتقــال دهنــده خــودکار( 
* هدایت و کنترل

همچنیــن محصــوالت شــرکت هســته فنــاور نصیــر مــوارد 
زیــر را در بــر میگیــرد:

* ترمینال باکس
* منبع تغذیه پالسما

* تراورس سیستم                             
* آلفا مکانیزیم       

* تونل باد مادون صوت

هسته فناور نصیر
مدیرعامل: مهندس علیرضا دوست محمودی

زمینه فعالیت

ایده محوری

راه های ارتباطی

خدمات و محصوالت
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حوزه فناوری ایده کسب و کاری مدیر هستهنام هسته

نرم افزارتولید محصوالت نرم افزاری آرمین جوهرزادپرگاس

IT  تامین و پشتیبانی مواد مصرفی کافه ها امید شکراللهی موم

خدمات آموزشی و تولید تجهیزات محمد رستمی بال های پرواز 
آموزشی 

ساخت

DHC Groupتجهیزات پزشکی کمک به بیماران دمانس احسان ابرقویی 

 آموزش بر بستر واقعیت مجازی و  سارا برزگریونیسان
واقعیت افزوده

 کامپیوتر

مکاترونیک مبدل AC/DC دو طبقه توربین سیدنیما مهدویپاور مکس

 Health Tourism
Online Platform

IT گردشگری پزشکی محسن صفری گرایلی

برق بهینه سازی مصرف انرژی محمدحسن نجفی قدسینصیر کوثر انرژی

 مکاترونیک ساخت تجهیزات صنایع دارویی و غذایيپدرام موصلیریز حس پردازنده

 کامپیوتر بازی سازی و شبیه سازی محمد سینا کیا رستمیمدنس

 خدمات سالمت اجتماعی و محیط زیست امیرحسام صفوی شاملواوزون

 مکاترونیک ساخت برج های تصفیه هوا آرمان مالک پور اسمارتر

 IT اینترنت اشیا علیرضا دلجومنش نصیر اشیا

ITبازاریابی و تبلیغات شروین وحیدیان قزویني آرایاب

 ITکارآفرینی و کاریابیمهرداد قدمینخبگان سرزمین پارس

IT  ساخت بازی موبایل امیر خاوریهزار تو

عمران مدل سازی اطالعات ساختمان BIM رضا آرون آرکا بیم

ITتیم خدمات نرم افزاریسیدحمید حسینیدورمی باکس

عمرانعایق های حرارتی و صوتی ساختماندکتر حسن قاسم زادهعایق ساز
موادپوشش های پیشرفته نانو ساختاردکتر خدایینانو نصیر

هسته های کارآفرين دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسي
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