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باید مسئله ی اقتصاد دانش بنیان و شرکتهای دانش بنیان 
را واقعاً جّدی بگیریم. شاید بتوان گفت میلیونها جوان در 

کشور هستند که آماده ی کارند که اگر یک کمکی 
به اینها بشود، میتوانند واقعاً در این قسمتها پیش بروند و 

بخشهای مختلف را ]فّعال[ کنند.
مقام معظم رهبری
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ــت  ــوآوری و اهمی ــن و ن ــای نوی ــش، فناوری ه ــه دان ــی وقف ــد ب ــزون و رش ــعه روز اف ــا توس ــروزه ب ام
ســاختاری  زنجیــره  تکمیــل  عــدم  یافتــه،  توســعه  جوامــع  در  جدیــد  ارزش  خلــق  و  کارآفرینــی 
کشــورهای در حــال توســعه بــوده  صنعــت و دانشــگاه، یکــی از موانــع توســعه علمــی و اقتصــادی 
گردیــده اســت. امــروزه  کــه موجــب پیدایــش شــهرک ها و پارک هــای علــم و فنــاوری در جهــان 
پارک هــای علمــی، تحقیقاتــی و فنــاوری نقــش بســیار عمــده ای در پیشــبرد اقتصــاد جهــان ایفــا 
کــه متخصصیــن حرفــه ای آن را مدیریــت می کننــد  می کننــد. پــارک علــم و فنــاوری ســازمانی اســت 
و هــدف اصلــي آن افزایــش ثــروت در جامعــه از طریــق ارتقــاي فرهنــگ نــوآوري و رقابــت ســازنده 
میــان شــرکت های حاضــر در پــارك و مؤسســه های متکــي بــر علــم و دانــش اســت. پارک هــای علــم 
کارآفریــن در  کوچــک و متوســط دانــش محــور و  و فنــاوری عــالوه بــر امــکان فعالیــت شــرکت های 
یــک محیــط اقتصــادی، بســتر الزم را جهــت انتقــال و توســعه فنــاوری، تولیــد بــا ارزش افــزوده 
کارآفرینــان و واحدهــای صنعتــی بــه بازارهــای جهانــی  بــاال، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و ورود 

مهدی عباسی
رئیس پارک علم و فناوری البرز

زمستان 1399

سرآغاز

کشــور و دارا بــودن امکانــات فــراوان و زیرســاخت های  گرفتــن در مرکــز قطــب علــم و فنــاوری  را فراهــم می نمایــد.  پــارك علــم و فنــاوری البــرز بــا قــرار 
کارآفرینــی  مناســب، ضمــن ارائــه خدمــات متنوعــی از قبیــل اســتقرار، مشــاوره، بازاریابــی و تجــاری ســازی محصــوالت و خدمــات، برگــزاری رویدادهــای 
و دوره هــای آموزشــی، ارائــه تســهیالت و... جهــت واحدهــای فنــاور عضــو پــارک و مســتقر در اســتان، بــا ایجــاد فضــای مناســب بــه منظــور بهره منــدی 
کارآفرینــی و تجاری ســازی نتایــج  کوچــک و متوســط از قوانیــن حمایتــی، معافیت هــا و خدمــات پشــتیبانی متمرکــز، موجبــات توســعه  بنگاه هــای 

تحقیقــات دانشــگاهی و توســعه اشــتغال و تولیــد داخلــی را فراهــم می ســازد.
کارکنــان پرتــالش ایــن  کشــوری و اســتانی و هــم چنیــن جهــاد بــی وقفــه مدیــران و  امیــد اســت بــا تــوکل بــر خــدا و حمایت هــای بیــش از پیــش مســئولین 
کارآفرینــی و خــود اشــتغالی بــا تکیــه بــر دانــش بومــی در  پــارک، بتوانیــم در جهــت رســیدن بــه چشــم انــداز جمهــوری اســالمی ایــران و افزایــش فرهنــگ 

جامعــه قــدم بــر داریــم.
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درباره پارک علم و فناوری البرز

کارآفریــن در یــک محیــط اقتصــادی ، بســتر الزم را جهــت انتقــال  کوچــک و متوســط دانــش بنیــان و  عــالوه بــر امــکان فعالیــت شــرکت هــای 
کارآفرینــان و واحدهــای صنعتــی بــه بازارهــای ملــی  و توســعه فنــاوری تولیــد بــا ارزش افــزوده بــاال ، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و ورود 

و جهانــی را فراهــم مــی نمایــد.
ــه، ســالمت،  ــوم پای ــوم انســانی ،عل ــع طبیعــی عل کشــاورزی و مناب ــاور در حــوزه هــای فنــی و مهندســی،  کنــون بیــش از 180 شــرکت فن تاا
کــه حــدود 30 درصــد آنهــا را شــرکتهای دانــش  گرفتنــد.  بهداشــت و درمــان و... مــورد پذیــرش و حمایــت پــارک علــم و فنــاوری البــرز قــرار 
ــه مجمــوع فــروش محصــوالت  ک ــی مــی باشــند  ــام و احــراز صالحیــت دانــش بنیان بنیــان تشــکیل داده و تعــدادی دیگــر در حــال ثبــت ن
کز رشــد وابســته یــا همــکار پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا پذیــرش  هســته هــا  فنــاوران پــارک بیــش از 600 میلیــارد تومــان بــوده اســت.مرا
کــه  در  گســترش ایــده محــوری و پــرورش نوآوری هــای فنــاوران را ممکــن مــی ســازد  و واحدهــای فنــاور در زمینــه هــای تخصصــی امــکان 
کار آفرینــی  بیــش از 130  نفــر شــاغل و فروشــی بالــغ  کــه منجــر بــه  گرفته انــد  مجمــوع بیــش از 60 واحــد فنــاور مــورد پذیــرش و حمایــت قــرار 

بــر 3 میلیــارد تومــان در طــی ســال هــای اخیــر بــوده اســت.
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رویداد های کارآفرینی
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رویداد های کارآفرینی
کارآفرینی تازه شو رویداد 

رویــداد تــازه شــو، بــرای تخســتین بــار در پــارک علــم و فنــاوری البــرز طراحــی شــد. ایــن رویــداد بصــورت ترویجــی، آموزشــی 
کارآفرینــان موفــق، مســیری  کارآفرینــی بــا  گفتگــو پیرامــون مســائل پیــش روی  و انگیزشــی بــوده و قــرار اســت تــا بــا بحــث و 
را پیــش روی عالقمنــدان ایــن حــوزه قــرار دهــد. ایــن رویــداد بــرای نخســتین بــار در 29 آذرمــاه 1396 در دانشــگاه علمــی 
کاربــردی عالیفرد)ســن ایــچ( بــا موضــوع صنایــع غذایــی برگــزار شــد. ایــن رویــداد بصــورت موضــوع محــور بــوده و در هــر  و 
کــه بــه تناســب  کل شــامل ســه پنــل بــوده  کارآفرینــی تــازه شــو، بطــور  اجــرا بــا موضــوع خــاص خــود پیــش مــی رود. رویــداد 
هــر موضــوع و رویــداد می توانــد دچــار تغییراتــی نیــز باشــد.  تــا امــروز ایــن رویــداد در هفــت مــورد بــا موضوعــات صنایــع 
کارآفریــن و مــد و فنــاوری  کارآفرینــان توان یــاب، بانــوان  گردشــگری،  کارآفرینــی،  غذایــی، علــوم زمیــن شناســی، روز ملــی 

برگــزار شــده اســت.

کارآفرینی چاره جو رویداد 

رویــداد چاره جــو، به  منظــور حــل مشــکالت و معضــالت اساســی موجــود در ارگانهــا، شــرکتها و 
کــز تخصصــی طراحــی شــده اســت. مبنــای علمــی و نظــری ایــن رویــداد براســاس رســیدن بــه  مرا
کننــدگان طراحــی شــده اســت. ایــن رویــداد  ح شــده از ســوی شــرکت  تجاری ســازی ایده هــای مطــر

ــود.  ــزار ش ــد برگ ــا می توان کار نوپ ــب و  کس ــان  ــردازان و صاحب ــایی ایده پ ــذب و شناس در ج

را

TazehSho
#Think simple
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گردشگری کارآفرینی تازه شو با موضوع  رویداد 

کارآفرینی کارآفرینی تازه شو، به مناسب روز ملی  رویداد 
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کار آفرین کارآفرینی تازه شو با موضوع بانوان  جشن یکسالی رویداد 

کارآفرینان توان یاب کارآفرینی تازه شو ، با موضوع  رویداد 
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کارآفرینی تازه شو با  موضوع مد و فناوری رویداد 

کارآفرینی سقوط به دره رویداد 
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کارآفرینی چاره جو با موضوع هوشمند سازی پرداخت های مشترکین برق رویداد 
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دوره های آموزشی



پارک علم و فناوری البرز

15

دوره های آموزشی
برنامه های آموزشی و توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز

برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

کار در یــک  گرفتــه از خصیصــه هــای بــازار  برنامه هــای حمایتــی واحــد توانمندســازی پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه ســبب انعطــاف پذیــری و نشــات 
کار را از مرحلــه ایــده تــا یــک شــرکت توســعه یافتــه دانــش بنیــان و فنــاور پوشــش مــی دهــد. کســب و  کــه یــک  گونــه ای تعریــف شــده اند   زنجیــره ارزشــی بــه 
واحــد  مخاطبــان  و  شــود  مــی  فراهــم  را  مهــارت  تکمیــل  و  شــدن  روز  بــه  امــکان  تکنولــوژی  تغییــرات  بــه  باتوجــه  البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  در 
دانــش  دانشــجویان،  آمــوزان،  دانــش  قالــب  در  نخبــه  افــراد  و  اختــراع  و  ایــده  صاحبــان  بــر  مشــتمل  البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  توانمندســازی 
بــا  توانمندســازی  و  آموزشــی  هــای  برنامــه  کــه  می باشــند  بنیــان  دانــش  و  فناورانــه  کار  و  کســب  صاحبــان  تــا  علمــی  هیــات  اعضــای  آموختــگان، 
گــردد.  مشــارکت و حمایــت بخــش هــای دولتــی و تــوان علمــی و دانشــی بخــش خصوصی)شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان( بــه آنهــا ارائــه مــی 
 برنامه های توانمندسازی و آموزشی در دو سطح ملی و استانی ارائه می شود و برنامه های واحد توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز در سه بخش 
گردد. کار و در نهایــت آشــنایی بــا فنــاوری هــای نویــن دنبــال و بــه متقاضیــان ایــن آمــوزش هــا ارائــه مــی  کســب و  کار، تقویــت و توســعه  کســب و   راه انــدازی 
کــرد بــا همــکاری و حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی  کشــاورزی )جوانــه( اشــاره   الزم بذکــر اســت سلســله وبینارهــا مالکیــت فکــری در حــوزه 
کــه فرصتــی مناســب بــرای  کشــاورزی ایــران در حــال برگــزاری  هســتند   کشــاورزی و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  ریاســت جمهــوری و وزارت جهــاد 
کشــاورزی را  شــرکت های دانش بنیــان، فنــاور و اســتارت آپ ها و... مــی باشــد تــا امــکان یادگیــری مطالــب بــه روز مالکیــت فکــری بخصــوص در حــوزه 
ــا همــکاری  ــه ب ک کلیــدی تریــن نیــاز شــرکتهای دانــش بنیــان( مــی باشــد  کمــپ مدیریــت فنــاوری و نوآوری)بعنــوان  ــوت  داشــته باشــند ، همچنیــن، ب
گردیــده اســت.  و حمایــت صنــدوق نــوآوری وشــکوفایی و انجمــن مدیریــت فنــاوری و نــوآوری ایــران ویــژه شــرکت هــای دانــش بنیــان برنامــه ریــزی 
کاری آمــوزش و پــرورش بــا هــدف  کــه در حــوزه  شــایان ذکــر اســت در خصــوص همــکاری هــای آموزشــی بــرای آشــنایی دانــش آمــوزان و معلمــان بایــد افــزود 
کارآفرینــی و... در  کارنویــن، وبینارهــای آموزشــی در زمینــه مالکیــت فکــری، ثبــت اختــراع و  کســب و  آشــنایی و آمــاده ســازی دانــش آمــوزان بــرای ورود بــه 

دو ســطح دانــش آمــوزی و مدیــران و مربیــان برنامــه ریــزی شــده اســت. 
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گزارشات معامالت فصلی و قوانین ارزش افزوده دوره آموزشی 

کز رشد فناور کارشناسان  مرا کارگاه آموزشی آشنایی با ساختارهای فناوری برای مدیران و 
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کارگاه آموزشی آشنایی با قانون تجارت برای مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان

گروه دانش آموزان شهرستان ساوجبالغ کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری و حمایت های ملی از آن برای 
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گواهی نامه های انطباق و  گام های اجرایی سازی فرآیند صدور  کارگاه های آموزشی تبیین 
محصول ویژه استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان

کارکنان  مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی کارگاه آموزشی  ارتباطات موثر  برای 
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کارهای دانش بنیان برای مدیران شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان و  کسب و  کارگاه آموزشی آشنایی با 
کار کسب و  عالقمندان به راه اندازی 

کار  برای مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان کارگاه آموزشی رایگان آشنایی با قوانین 
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کارگاه آموزشی جذب سرمایه و افزایش نقدینگی برای مدیران شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان و 
کار کسب و  عالقمندان به راه اندازی 

کز رشد   کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی حرفه ای برای واحدهای فناور پارک و مرا
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تفاهم نامه ها
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تفاهم نامه ها

تفاهم نامه مشترک با سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی - 1399/06/18
در زمینه همکاری های سازنده در جهت ایجاد و ارتقای مشارکت دانشجویان در توسعه فناوری و نوآوری

 در عرصه های علوم و فنون

تفاهم نامه مشترک با شرکت بهنود ژن فارمد - 1399/06/19
کارهای نوپای حوزه دارویی کسب و  گسترش  در زمینه  تسهیل گری و 
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کارهای دانشجویان، کسب و  گسترش  راه اندازی مرکز رشد مشترک میان پارک و دانشگاه، به منظور 
دانشگاه فنی و حرفه ای و فناوران استان البرز

1399/07/29 -

کل پست استان البرز  تفاهم نامه مشترک با اداره 
کاری مورد نظر، فراهم سازی امکانات قابل دسترسی،برگزاری دوره های آموزشی،  امکان دسترسی  در زمینه تخصیص فضای 

کمک به شرکت های به زیرساخت های پلتفرم تجارت الترونیک شرکت پست برای استارت آپ ها، 
 در حال فعالیت و شناسایی و ارزیابی و آموزش آن ها  - 1399/07/20
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بازدید های ملی و استانی
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بازدید های ملی و استانی

کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و هیئت همراه بازدید دکتر سعیدی 

بازدید دکتر عالی معاون وزیر صنعت - معدن و تجارت و هیئت همراه
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بازدید دکتر اولیا معاون تحقیقات و نیروی انسانی وزارت نیرو و هیئت همراه

بازدید دکتر شهبازی استاندار البرز و هیئت همراه
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بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه

کشور و هیئت همراه کل  بازدید دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی 
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بازدید دکتر علیخانی معاون تولید شرکت ملی نفت ایران و هیئت همراه

بازدید دکتر خادمی 
کشور و هیئت همراه کمیته امداد  معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی  
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بازدید دکتر درویش پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و هیئت همراه

بازدید دکتر رضایی مدیرعامل سازمان اتکا و هیئت همراه
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بازدید دکتر  آبادی فراهانی  مدیرکل بازرسی استان البرز و هیئت همراه

بازدید دکتر ابطحی رئیس دانشگاه و دکتر شیرانی معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه صنعتی اصفهان و هیئت همراه
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بازدید دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

بازدید دکتر غریب پور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و هیئت همراه
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بازدید امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و هیئت همراه

کشور و هیئت همراه بازدید دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
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بازدید حجت االسالم والمسلمین عرب  انصاری معاون نظارت و بازرسی
کشور و هیئت همراه کل   امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی 

کشور و هیئت همراه بازدید حجت االسالم والمسلمین  خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه 
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کشور ترکیه کارآفرینان استان وان  گروه اجرایی ، علمی و تحقیقاتی انجمن  بازدید 

کارشناسان بازدید دکتر حمادی رئیس دانشگاه بصره عراق به همراه تیمی از 
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بازدید اساتید، نخبگان ودانشجویان دانشگاه الزهرا

کشاورزی و هیئت همراه بازدیددکتر رضایی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد 
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بازدید دانشجویان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

بازدید دکتر باصولی معاون هماهنگی امور مجلس جهاد دانشگاهی
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بازدید دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی  همراه با معاونین دانشگاه

بازدید دکتر شوشتری معاون  پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی و هیئت همراه
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بازدید دکتر هاشمی ریاست دانشگاه علم و فرهنگ از پارک علم و فناوری

ج، فردیس و اشتهارد کر بازدید دکتر عباسی نماینده منتخب مردم 
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بازدید دکتر طیبی  رئیس جهاددانشگاهی و هیئت همراه

کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و  بازدید دکتر 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزات علوم ،تحقیقات و فناوری
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کشور گذاری و اشتغال وزارت  بازدید مهندس عباسی مدیرکل سرمایه 

بازدید سهامداران مجمع صندوق پژوهش و فناوری استان البرز
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بازدید مدیران استانی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی استان البرز

کارشناسان محیط زیست استان البرز بازدید مدیران و 
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کشور و استان البرز بازدید مسئولین سازمان برنامه  و بودجه 

بازدید نمایندگان وزارت دفاع و هیئت همراه
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بازدید روسا  و مدیران دانشگاهها ،  موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی وسایر دستگاهای اجرایی استان و مدیران ارشد استانی

بازدیددکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و هیئت همراه



پارک علم و فناوری البرز

48



پارک علم و فناوری البرز

49

خالصه عملکرد



پارک علم و فناوری البرز

50



پارک علم و فناوری البرز

51

شرکت های فناور مستقر پارک
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کسون شرکت تجهیز الکترونیک ا

زمینه فعالیت: وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
ایده محوری: تحقیق و توسعه در زمینه برق و مکانیک )تجهیزات پزشکی(

محصوالت و خدمات:
کفش و ... کاور زن  کننده، تب سنج دیجیتالی ، دستگاه  ک ویو،پالما و لیزر پرقدرت، تونل ضدعفونی   ساخت وتولید دستگاههای تکار،شا

دستاوردها:  
کشور عمان کارگاه آموزشی دستگاه تکار تراپی در Royal Hospital شهر مسقط   برگزاری 

کارگاه آموزشی دستگاه تکار تراپی در شهر نزوی برگزاری 
کنگره بین المللی فیزیوتراپی کنگره ملی فیزیوتراپی و سومین  حضور در سی امین 

مدیر عامل: حسن فدوی  
تماس: 02634762419

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

info@exonmedical.com 
www.exonmedical.com



پارک علم و فناوری البرز

53

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

زمینه فعالیت: مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی و عمرانی
کفپوش و ... ایده محوری: تولید محصوالت شیمیایی ساختمان مانند افزودنیهای بتن ماستیک، آب بند، 

خدمات و محصوالت: 
کاشــت میلگــرد، زودگیــر  گــروت اپوکســي ، چســب  کربوکســیالت ، هاردنــر فنالکامیــن، روغــن قالــب امولســیوني )پایــه آب،  تولیــد افزودنــي بتــن بــر پایــه 
شــاتکریت، رنــگ اپوکســي ناحیــه جــزر و مــدي، چســب تزریــق اپوکســي، بازدارنــده خوردگــي حفــاري(، آب بنــدی ســازی، رنــگ هــا و پوشــش هــا، چســب 

کاش ویــژه و ســیمانی، افزودنیهــای بتــن و ترمیــم بتــن و مقــاوم ســازی و نگهــداری بتــن و بیــش از 150 محصــول دیگــر
برخی دستاوردها:

گروه پژوهشی »توسعه فناوری شیمیایی آبادگران« از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  اخذ مجوز 
کشوری به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد R&D نمونه 

مدیر عامل :سید البرز مجذوب حسینی            
تماس: 09121451553   

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس کارخانه: شهریار ، جاده مالرد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

info@abadgarangroup.com     
www.abadgarangroup.net

آدرس گروه پژوهشی: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز
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شرکت پالسما پژوه پارس

زمینه فعالیت: ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
ایده محوری: تولید و ارائه خدمات پژوهشی و مهندسی پوشش  دهی پالسمایی، انجام عملیات حرارتی و مهندسی سطح

خدمات و محصوالت:
کربن دهی پالسمایی و پالسمای دمای باال دستگاه 
)plasma Electrolyte( دستگاه پالسمای مایع

برخی دستاوردها: 
کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تایید شده توسط 

مدیر عامل : علیرضا وجاهتی 
تماس: 34762436 026

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

                              

 plasmapazhouh@gmail.com
www.plasmapazhouh.ir 
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زمینه فعالیت: ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
کوره  ها کوره زغال صنعتی سبز  و سایر  ایده محوری:  مشاوره، طراحی و راه  اندازی, خط تولید شرکت  های صنایع غذایی، ساخت 

خدمات و محصوالت: 
کــوره هــای پیرولیــزی و سیســتم هــای حــذف آلودگــی و ســرکه گیر چــوب و تکنولــوژی و تولیــد مشــتقات ســرکه چــوب نظیــر اســانس باربکیــو مایــع  ســاخت 

و پــودری جامــد و روغنــی
کوشا    مدیر عامل: هرمز 

تماس: 34764084- 026
ایمیل:        

 وب سایت: 
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

hkousha@gmail.com  
www.hkousha.com 

کوشا شرکت درنیکا صدف 
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abiatdostnikan@gmail.com  
-

شرکت طبیعت دوست نیکان

کشاورزی و صنایع غذایی زمینه فعالیت: فناوری زیستی، 
کننده حشرات ایده محوری: فورموالسیون و سنتز و ساخت فرومون های جلب 

خدمات و محصوالت:
کرم جوانه خوار بلوط و ...  گوجه فرنگی، غوزه پنبه ،  کرم سیب، مینوز  کرم خوشه خوار انگور،  کننده حشرات  تولید فورمون های جلب 

برخی از دستاوردها:
کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تایید شده توسط 

کبر دادرس مرنی    مدیر عامل: ا
تماس: 9126192949 

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز
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info@nofan.ir
www.nofan.ir

موسسه غیر تجاری نوفن حامی البرز

زمینه فعالیت: خدمات تجاری سازی 
ایده محوری: ارایه خدمات مالکیت فکری

خدمات و محصوالت: 
تاسیس شرکت مشاوره تلفنی در حوزه های مربوط به مالکیت فکری و دانش بنیان

کز رشد، پارک های علم و فناوری و در نهایت مشاوره دانش بنیان شدن  استقرار در مرا
مدیر عامل:  بیژن نصیری اعظم

تماس:  02634764078   
ایمیل:        

 وب سایت: 
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز
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info@samanir.com   
www.samanir.com

ح و توسعه سمانیرو البرز شرکت طر

زمینه فعالیت: سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
ایده محوری: طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی با فناوری ردیاب خورشیدی

گزارش های تخصصی انرژی تجدیدپذیر   محصوالت و خدمات: ردیاب خورشیدی ، سایر سازه های نیروگاه خورشیدی ، برق تجدیدپذیر ، 
برخی دستاوردها:

کیلووات سمانیر  مجوز بهره برداری نیروگاه خورشیدی 30 
مدیر عامل:  محمد حسین سیدان

تماس: 02634762251    
ایمیل:        

 وب سایت: 
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز
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شرکت فراز پایه البرز

زمینه فعالیت: مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی
ایده محوری: تولید عایق های رطوبتی و مواد شیمیایی صنعت ساختمان 

محصوالت و خدمات:
MCI کوپلیمری تولید عایق رطوبتی 

MCI کوپلیمری عایق رطوبتی 
RCM کننده بتن ترمیم 

مدیر عامل:  فرهود موسوی پورمهرام   
تماس: 02633352286   

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس:کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

farazpaye@gmail.com  
www.farazpaye.com
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شرکت آوید سامانه رایمون

زمینه فعالیت: فناوری اطالعات
ایده محوری: نرم افزار یکپارچه مدیریت منابع سازمان

محصوالت و خدمات:
سیستم های مالی 

سیستم های لجستیک
سیستم های تولیدویژه

مدیر عامل: میثم سخنگو
تماس: 02634762438

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس:کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

raymon.co@outlook.com
www.raymoncompany.com
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شرکت نیما اتصال ایده

زمینه فعالیت: پلی اتیلن و قطعات پلیمیری مثل قطعات خودرو. قطعات آب و فاضالب و دکور 
ایده محوری: طراحی و تولید فلنچ های پلیمری

محصوالت و خدمات: 
قطعات پلیمیری خودرو

قطعات آب و فاضالب
قطعات دکور

مدیر عامل: نیما انصاری
تماس: 09125987109 

ایمیل:  
وب سایت: -

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

 nima_ansari2005@yahoo.com
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گیاهان( گیاهی)کودهای زیستی و ترکیبات محرک رشد  کشاورزی و  زمینه فعالیت: 
کود بیولوژیک و مطالعات توجیهی اقتصادی( کاروتن ، تولید  ایده محوری:کود بیولوژیک )تولید بتا 

محصوالت و خدمات: 
کشاوری دکتر بایو  ان، دکتر بایو پی، دکتر بایوآر و... کود جلبک،   آهن، اسید هیومیک، اسپری دکتر بایو، محصوالت 

 مدیر عامل:مهدی مشتاق نیکو
تماس:  ۰۲۶۳۴۷۶۲۴۸۱ -  ۰۲۱۹۱۰۰۱۵۱۸

ایمیل:
وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت تعاونی راهبر زیست فناور البرز

info@dr-bio.com
www.dr- bio .co
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زمینه فعالیت:زیست فناوری مولکولی) تولید محصوالت بیولوژی بیولوژی مولکولی(
کیتهای استخراج، پالسمید و استخراج از ژل کتور رشدEGF، طراحی فرایند   ایده محوری: فا

محصوالت و خدمات:
ــده در  ــس ش ــای فیک ــه ه ــتخراج RNA از نمون ــت اس کی  ،)PCRــای ــیمیایی)محلول ه ــواد ش ــا و م ــی، بافره ــای غیرالکل ــده ه کنن ــی  ــد عفون ــد ض  تولی

ــی ــوژی مولکول ــای بیول ــم ه ــاز درPCR، آنزی ــورد نی ــتیکی م ــی،اقالم پالس ــتخراج RNA ویروس ــت اس کی ــن،  ــن و پارافی فرمالی
ک مدیر عامل: غالمرضا طاهری پا

تماس: 02634764066
ایمیل:

وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت آواژن پویش

info@avageneh.com
www.avageneh.ir
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کنترل و سخت افزار های رایانه ای)سیستم مدیریت انرژی ساختمان و هوشمندسازی ساختمان( زمینه فعالیت: الکترونیک، 
کلید و پریز و شیر آالت لمسی و بردهای لوازم خانگی ایده محوری: تولید 

محصوالت و خدمات:
ــا شــارژر موبایــل  کاره ب ــا پنــج پــل و پریزهــای چنــد  کنتــرل دار و هوشــمند از یــک ت ــرق لمســی و  ــواع  بردهــای الکترونیکــی )کلیدهــای ب تولیدکننــده ان

داخلــی)USB( و شــیرآالت دیجیتــال و ...(
مدیر عامل: کیومرث نجف وند آذر

تماس: 09123430916 
ایمیل:

وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت نوران سازه رهاورد آویژه

info@nasiri.com
www.noransazeh.com
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حوزه فعالیت: محصوالت پیشرفته  و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی و عمران 
کشاورزی، شیمیایی و حالل ها، راه و ساختمان( )فلزات و معادن، غذایی و 

ح اختالط بتنها و آسفالتهای ویژه ایده محوری:  طر
محصوالت و خدمات:

مدیر عامل: یاسر سلیمی
تماس: 02634762469

ایمیل:
وب سایت: 

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت آزمایشگاهی مصالح برتر ایساتیس صدرا

sadra.eisatis@yahoo.com
-
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حوزه فعالیت: دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان )سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی( 
کنه و پسوریازیس )کرم پسوس رام( گیاهی درمان آ ایده محوری: دارو ی 

محصوالت و خدمات: 
کننده پسوس رام کرم ترمیم  تولید 
مدیر عامل: علی محمد نوری پور

تماس:09122369636
ایمیل: 

 وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت مام اصفهان

mamdarooc@gmail.com
www.mamdaroo.ir
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حوزه فعالیت: فناوری اطالعات و ارتباطات 
ایده محوری: سامانه مجازی فروش محصوالت صنعت ساختمان 

محصوالت و خدمات: فروش مصالح ساختمانی، تاسیسات،دکوراسیون ابزار  و ماشین آالت، تجهیزات اداری و خانگی و ...
مدیر عامل: علی زربخش

تماس :  02634621231-021-95118512
ایمیل: 

وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت راه یابان نوآوری و فناوری البرز

info@yabaan.com
www.yabaan.com
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حوزه فعالیت: محصوالت پتروشیمی
ایده محوری:ترموپالستیک

 محصوالت و خدمات: 
کامپاندهای پلیمری تولید انواع مستربچ ها و 

ع مدیر عامل: مرتضی نیک زار
تماس:22564925 - 021

ایمیل:
وب سایت: 

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت سوالر پلیمر نواندیش

info@solarpolymer.com
www.solar-polymer.com
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کشاورزی گیاهان دارویی و  حوزه فعالیت: محصوالت پیشرفته 
کلین صنعتی و خانگی مورد استفاده جهت بازیافت انواع زباله کمپوست استار  ایده محوری: دستگاه 

محصوالت و خدمات:
تولید دستگاه بازیافت زباله

مدیر عامل: حمید عباسعلی زاده
تماس: 09120236575

ایمیل: 
وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت ستاره آریا نوین ایلین

bazyaft.na@gmail.com
www.bazyaft-na.com
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حوزه فعالیت: الکترونیک ، قدرت)تامین و توزیع تجهیزات الکترونیکی(
ایده محوری: مبدل ها و منابع تغذیه

محصوالت و خدمات:
طراحی و تولید انواع دستگاه های UPS صنعتی و مبدل ها

 مدیر عامل: مهدی فاضلی
تماس: 77189282 ، 021-77189225

ایمیل: 
 وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت جستار دانش علم و صنعت

info@jdevs-power.com
www.jdevs_power.com
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کنترل و سخت افزار های رایانه ای حوزه فعالیت: الکترونیک، 
کنترل و نظارت هوشمند صنعت آب( ایده محوری: اینتر فیس جوش)گسترش محصول: سامانه 

محصوالت و خدمات: 
گــر خطــوط تولیــد، ســاخت اینترفیــس جــوش و بــرش ، راه  کنتــرل  ســاخت فلوتــر خــودکار بــی ســیم )دارای تاییــده از اداره آبفــا اســتان البــرز(، ســاخت 

انــدازی و اتوماســیون خطــوط تولیــد
راه اندازی و نگهداری رباتهای صنعتی

ساخت، راه اندازی و نگهداری دستگاه های صنعتی
کاشی مدیر عامل: علی 
 تماس:09128361908

ایمیل: 
 وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت صاحب صنعت فجر

info@jdevs-power.com
www.jdevs_power.com
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حوزه فعالیت: وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی
ایده محوری: ارائه خدمات و طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

محصوالت و خدمات:
ساخت و تولید دستگاه های فشارخون و قند خون، تهیه ماسک  صورت و ...

مدیر عامل: آیدا تیموری
 شماره تماس:091285993923

ایمیل: 
 وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت آیداتجهیز طب پارسیان

-
atp.co@yahoo.com
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Iran B2B Marketplace  حوزه فعالیت: سامانه توسعه صادرات ایران
ایده محوری: تسهیل و تسریع تجارت بین الملل ایران 

vitfa.com محصوالت و خدمات: سامانه ویتفا
مدیر عامل: رضا شیرزادی 

 شماره تماس: 09105425294
ایمیل: 

 وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت فن تدبیر نسر آفتاب

www.vitfa.com
info@vitfa.com
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حوزه فعالیت : برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
ایــده محــوری:  سیســتم مانیتورینــگ خطــوط انتقــال نیــرو باتــری شــارژر هوشــمند مالتــی پلکســر صــوت و دیتا)گســترش محصــول : طراحــی بردهــای 

الکتریکــی و الکترونیکــی(
محصوالت و خدمات: 

کنترل باتری شارژر صنعتی - RTU - مالتی پلکسر مخابراتی - تابلوهای برق و 
ج رفیعی مدیر عامل: ایر

تماس: 09122004081
ایمیل:

وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت پایا روش آریا

www.payaravesh.com
info@payaravesh
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حوزه فعالیت: تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی
ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه برش لیزر نیمه صنعتی و صنعتی

محصوالت و خدمات:
ساخت و فروش محصوالت تصویر برداری

مدیر عامل: محمد رضا اشکانی
تماس:09125234043

ایمیل: 
 وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت صنایع پزشکی پرتو نگار ماهان خاور میانه 

-
mahanpartokaraj@yahoo.com
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کامل ژنومیکس و پروتئومیکس  حوزه فعالیت: تولید محصوالت مرتبط با بیوتکنولوژی و ارائه خدمات 
DNA کیت های آزمایشگاهی استخراج عمومی  ایده محوری:  تولید 

محصوالت و خدمات: 
) quickCOVID کرونا ) عنوان تجاری کیت تشخیص مولکولی ویروس 

 مدیر عامل:رضا آذر بایجانی
اطالعات تماس: 02634764067

ایمیل:
 وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

کاوش شرکت توپاز ژن 

www.topazgene.com
info@topazgene.com
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حوزه فعالیت: تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی
کیفیت باال ایده محوری:  طراحی و ساخت دستگاهها و تجهیزات پیشرفته بر اساس نیازهای مشتری با 

محصوالت و خدمات: 
طراحی و ساخت خطوط تولید اتوماتیک و رباتیک

طراحی وساخت ماشین آالت و رباتهای خاص
طراحی و ساخت دستگاههای تست عملکرد و دوام

کاربردهای صنعتی و خانگی کلیه  طراحی و ساخت مدار فرمان PLC برای 
طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی پیشرفته

مدیر عامل: امیر احمد سلطانی
 شماره تماس :021-33517983

ایمیل:
 وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت مهندسی نویان ایده آرا

com@enea.ir
www.enea.ir
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حوزه فعالیت: نرم افزار و اپلیکیشن،برق و الکترونیک، تجهیزات ایمنی و امنیتی، اینترنت اشیا
 ایده محوری: تجاری سازی فناوری برق و الکترونیک

محصوالت و خدمات:
ســاخت تجهیــزات الکترونیکــی امــکان ، طراحــی، پیاده ســازی و توســعه اپلیکیشــن ها، طراحــی، تولیــد و تامیــن تجهیــزات ایمنــی و امنیتــی الکترونیکــی، 

طراحــی و پیــاده ســازی راهکارهــای خــاص صنعتــی، طراحــی ، نمونــه ســازی ، ســاخت و مونتــاژ انــواع بردهــای الکترونیکــی
 مدیر عامل:علیرضا صادقی تبار

 اطالعات تماس:۰۹۱۲۴۹۰۹۴۲۵
ایمیل: 

وب سایت:
آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

شرکت نوفن پردازش هوشمند البرز

www.nofanpardazesh.com
info@nofanpardazesh.com
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حوزه فعالیت: برق قدرت و الکترونیک
ایده محوری: واحد پژوهش

محصوالت و یا خدمات: 
طراحی و ساخت خدمات تجهیزات فرودگاهی

دستاوردها:
پل هوایی)تونل( انتقال مسافر از ترمینال به هواپیما

چراغ های تامین روشنایی باند فرودگاه
مدیر عامل: امیررضا برکتین

تماس:  021-87740 -  09121140456 
ایمیل: 

وب سایت:
آدرسR&D : کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

آدرس کارخانه : استان البرز- نظرآباد- شهرک صنعتی سپهر

)TMB( شرکت تولید ملزومات برق

www.tmb-co.com 
 Info@tmb-co.com
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حوزه فعالیت: برق-الکترونیک
ایده محوری: روشنایی پر بازده LED  و انرژی های نو

محصوالت و خدمات: 
تولیــد انــواع المــپ هــایLED بــا فنــاوری جدیــدThermoless و تولیــد انــواع پروژکتــور هــا و چــراغ هــای خیابانــیLED، طراحــی و اجــرای نیــروگاه هــای 

بــرق خورشــیدی و بــادی و انجــام طراحــی، اجــرا و پشــتیبانی اتوماســیون هــای صنعتــی پیشــرفته
کشور در زمینه برق- الکترونیک از وزارت صمت کسب تنها پروانه پژوهشی  دستاوردها: 

کشور در سالهای ۸۷، ۹۰ و ۹۳  کسب رتبه فناور برتر 
کنگ  انجام پروژه های بین المللی ، تبادل فناوری با تایوان و هنگ 

نام مدیر عامل: علی صانعی
تماس: 09121140456 

ایمیل: 
وب سایت:

آدرس: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

گرین برق شرکت 

www.gerico.ir
ali.sanei@gmail.com
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زمینه  فعالیت:صنایع غذایی
کارگیــری  کــی و بــه  ایــده محوری:توجــه بــه مــواد اســتخراج شــده از ترکیبــات غــالت بــه عنــوان عوامــل مهــم غذایــی و بــه صــورت مکمــل بــا ســایر مــواد خورا

بــه عنــوان منبــع جایگزیــن انــرژی در شــکل ســوخت
محصوالت یا خدمات: 

کارونی انواع بهبود دهنده مورد استفاده در صنایع نان شیرینی و ما
پیش مخلوط ویتامین و مواد معدنی جهت غنی سازی آرد

ج کر کیفیت تولیدی از جانب اداره استاندارد  دستاوردها: واحد نمونه 
کشوری کننده در سطح   اخذ تندیس نقره ای سازمان حمایت از حقوق مصرف 

ع نام مدیر عامل: شهرام پورزار
شماره تماس: 02644525915

ایمیل: 
وب سایت:

آدرسR&D: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز
آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۴ کرج -قزوین سیف آباد خیابان آردسازان

شرکت تولیدی آردداران

www.ard-daran.com
factory@ard-daran.com



پارک علم و فناوری البرز

82

زمینه فعالیت: محصوالت پیشرفته صنعتی و آزمایشگاهی
ایده محوری: تهیه، تولید و توزیع انواع تجهیزات سایز بندی، دانه بندی، نمونه برداری

گیرها محصوالت و خدمات: ساخت و تولید انواع توری های فلزی ضد سایش و ضد زنگ، انواع الک های آزمایشگاهی - تولید انواع نمونه 
مدیر عامل: بابک ثابتی زاده 

تماس: 09121070978-98
ایمیل: 

وب سایت: 
آدرسR&D: کیلومتر 12 آزاد راه کرج- قزوین-خروجی کمالشهر- میدان علم و فناوری - انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز

کوثر، خیابان یکم شرقی، قطعه ۳ کارخانه: استان البرز، جاده ماهدشت-اشتهارد، شهرک صنعتی  آدرس 

کاسپین شرکت توسعه تجهیزات دانه بندی 

info@caspianmesh.com
www.caspianmesh.com
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کشاورزی و منابع طبیعی حوزه فعالیت: 
کشت بافت گیاهان زینتی به روش  ایده محوری:  تولید 

محصوالت و خدمات:
گیاهان دارویی کشاورزی به ویژه  کشت بافت و بیوتکنولوژی ریز سازواره ها و محصوالت  تولید، تکثیر، 

 مدیر عامل: کیانوش امیدی
تماس:09123614260

ایمیل: 
 وب سایت:

کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز کرج- قزوین-خروجی  کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

کیانوش شرکت پیشرو قهوه 

-
momidi@ut.ac.ir
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شرکت های  همکار و  عضو منتخب
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شرکت های  همکار و  عضو منتخب
شرکت فناوری دارویی درسا به ساز

زمینه فعالیت: وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
ایده محوری: طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی،  نفت ، گاز و پتروشیمی ،  پزشکی و زیستی ، تولیدات شیشه گری علمی 

خدمات و محصوالت: 
کتورهاي پرتابل و ... اتاق تمیز پرتابل، پایلوت آ

کتور شیمیایی پرتابل دستگاه را
دستگاه اسپری درایر

دستگاه فریز درایر
مدیر عامل:  سید علی سجادی قائم مقامی   

 تماس: 32305076 - 32309073- 026
ایمیل:        

 وب سایت: 
آدرس:کیلومتر 12 آزادراه کرج - قزوین - خروجی کمالشهر - شهرک صنعتی بهارستان - خیابان مسجد - بلوار نور منش

info@dorsatech.ir 
www.dorsatech.ir
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گروه صنعتی ژال تجهیز شرکت 

زمینه فعالیت: وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
ایده محوری:  طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی حوزه سالمت 

خدمات و محصوالت:
 ساخت دیـــــپ فـــــــریزر 80- درجـــــه سانتیگـــراد ایستــــاده، یخچال آزمایشگاهی،  اینکوباتور یخچالدار، دیـــــپ فـــــــریزر 80- درجـــــه سانتیگـــراد ایستــــاده ، 

یخچــال بانــک خــون، ژرمینــاتــــور و..
  دستاوردها : 

10002:2018 ISO ، 9001:2015  ISO ، 13485:2003 ISO گواهینامه  دارای 
کیفیت خدمات آزمایشگاهی  کنگره ارتقا  کنگره ملی انتریک پاتوژنها،  کنگره بین المللی و چهارمین  دارای تاییدیه و تقدیرنامه از اولین 

کباز     کبر خا مدیر عامل:  ا
تماس: 02634706110

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس :کــرج،کمالشهر،500 متر نـرسـیـده بـه پلـیـس راه،خـیـابـان صـفــا، بـن بـسـت اول

 info@jaltajhizco.com
www.jaltajhiz.com
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شرکت تولیدی - تحقیقاتی پرسا

زمینه فعالیت: دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان )سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی(
ایده محوری: تولید دارو، مواد غذایی و محصوالت بهداشتی

خدمات و محصوالت: 
انواع مکملها و داروهای ضد انگل حیوانات، شیرخشکهای صنعتی و همچنین بیش از 150 محصول دارویی مورد استفاده حیوانات

مدیر عامل:  جمال نجفی            
تماس: 02634607240   

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس: آزادراه کرج- قزوین - ورودی ینگی امام - خیابان گل زیبای شرقی

info@perssa.co   
www.perssa.co
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شرکت تعاونی و تولیدی بسپارلیا

زمینه فعالیت: مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی
ــات  ــاجي، قطع ــي، نس ــرم مصنوع ــش، چ کف ــت  ــف و صنع ــتفاده در صن ــورد اس ــی م ــای صنعت ــش ه ــگ و پوش ــواع  رن ــد ان ــی و تولی ــوری: طراح ــده مح ای

خــودرو و ...
خدمات و محصوالت: 

)ESO( تولید روغن سویای اپوکسی شده
DIBP/DBP کننده های ) پالستی سایزر ( مورد استفاده در فرایند پلیمری حوزه رنگ تولید نرم 

دستاوردها: 
کارآفرینان برتر سال 87 کارآفرین برتر استانی در چهارمین جشنواره  کارآفرین برگزیده استان البرز در سال 97، اخذ جایزه  فناور برتر و 

مدیر عامل : رامین دهدشتیان                                    
تماس: 02634763093

ایمیل:        
 وب سایت: 

آدرس: کیلومتر 12 آزادراه کرج - قزوین - خروجی کمال شهر- خیابان رباط ماشین- سوله 4

info@basparlia.com  
www.basparlia.com
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گران علم و صنعت رویان  کیمیا شرکت 

زمینه فعالیت: دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی
ایده محوری: 

انواع تجهیزات و محصوالت حوزه سالمت
خدمات و محصوالت: 

گرمایشــی، ژل هــای ســونوگرافی ،ژل هــای بهداشــتی و زناشــویی ،تجهیــزات تخصصــی آزمایشــگاهی نظیــر پلیــت هــا، محصــوالت  پــک هــای سرمایشــی و 
کمربنــد طبــي مختــص اسپاســم و ... کننــده دســت،  کــودکان، پکیــج انســولین، محلــول ضدعفونــی  درمانــی مختــص 

دستاوردها:
کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تایید شده توسط 

مدیر عامل:  ابوالفضل حاتمی  
تماس: 02632523674

ایمیل:        
 وب سایت:

ج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا )ع(، آدرس: کر
 جنب خیابان شهید سلمانیان، ساختمان ترنج، طبقه سوم 

abolfazl.hatami@chmail.ir  
www.rastroyan.ir
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گروه ساختمانی تولیدی و پژوهشی آپتوس ایران شرکت 

زمینه فعالیت:  مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی و عمرانی
ایده محوری: تولید محصوالت بتنی و انجام فعالیتهای عمرانی

خدمات و محصوالت:
تولید بتن با الیاف pet بازیافتی حاوی نانو سیلیس فرآوری شده

کفپوش شهری، دیواره های بتنی، پنل های بتنیف نیو جرسی، بتن غلتکی، پنل بتنی نما، بلوک سبک بتنی بتن آماده، 
برخی دستاوردها:

کیفیــت و مقــاوم در تولیــد قطعــات بتنــی از شــورای عالــی ریاســت جمهــوری و وزارت صنعــت و  دارای نشــان ملــی رتبــه نخســت اســتفاده از مــواد اولیــه بــا 
معــدن

 ISO17025 استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه
مدیر عامل: شاهین ظهوری

تماس: 02634990420
ایمیل:        

 وب سایت: 
آدرس: کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،خیابان دوم شرقی )شریعتی(مجتمع صنعتی آپتوس ایران

info@aptusiran.com 
 www.aptusiran.com
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کارن  شرکت فناوری آنتن های 

زمینه فعالیت: سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک و فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
ایده محوری:طراحی، ساخت و تولید انواع آنتن های پسیو مخابراتی و نظامی

خدمات و محصوالت: 
cm 90 و cm 60 به قطرهای MHz 5850-5150 باند فرکانسی Single/Dual Polarized تولید آنتن پارابولیک

گاز هوشمند  کنتور  طراحی و تولید آنتن دیپل با پرتو Omni Directional باند فرکانسی MHz 868 برای 
کتیکی نظامی  طراحی و تولید آنتن لگپریودیک باند فرکانسی MHz 500-30 با ساختار تا

کتیکی نظامی  طراحی و تولید  آنتن لگپریودیک باند فرکانسی MHz 1300-30 با ساختار تا
کتیکی طراحی و تولید  آنتن لگپریودیک باند فرکانسی MHz 108-88 با ساختار تا

کابلی    مدیر عامل: محسن 
تلفن: 02632314804  

ایمیل:        
 وب سایت: 

ک 38 ک، خیابان شهید خلج، خیابان افشار، کوچه دوم، پال آدرس: کرج، ابتدای جاده مخصوص، بعد از پل کال

karenantennastech@gmail.com   
www.karenatc.com



پارک علم و فناوری البرز

92

شرکت شاهین تنظیم صنعت

زمینه فعالیت: ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
ایده محوری:  طراحی و ساخت انواع دستگاههای باالنس و ارتعاش سنج و تعمیرات قطعات دوار

خدمات و محصوالت: 
ساخت دستگاهای باالنس صنعتی

کارگاهی تا وزن ۲۰ تن خدمات باالنس 
تعمیرات و بهینه سازی مجموعه های دوار

مدیر عامل:  محمدرضا نصرابادی  
تماس: 02636100701-3

ایمیل:        
 وب سایت: 

ک ۱۵۲ آدرس:کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج-گرمدره-روبروی اتمسفر-خیابان تاجبخش - خیابان ناصریه -پال

کوشا شرکت درنیکا صدف 

hkousha@gmail.com  
www.hkousha.com



پارک علم و فناوری البرز

93

ش

شرکت مهندسی بندگارجم 

زمینه فعالیت: ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
کابلی و اسکای بایک  ایده محوری: طراحی و ساخت پلهای 

خدمات و محصوالت: 
طراحی و ساخت مجموعه دوچرخه فضایی یا اسکای بایک 

ساخت لوازم و تجهیزات ازمایشگاه مکانیک سنگ شامل دستگاههای جکینگ و برش 
کارخانجات سیمان فعالیت در زمینه ماشین سازی و ساخت قطعات و تجهیزات 

برخی دستاوردها:
 همکاری با شرکت توسعه و منابع آب و نیروی ایران

مدیر عامل : عبدالحمید رازی    
تماس: 02634209820-22

ایمیل:        
 وب سایت: 

ک 58 آدرس : کرج، حصارک، ابتدای جادۀ قزلحصار، خیابان پارس النه، پال

 info@bandgarjam.com
www.bandgarjam.com
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شرکت نبید دارو

زمینه فعالیت: دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان )سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی(
ایده محوری:

گیاهی  تولید داروهای 
خدمات و محصوالت: 

گیاهــی مــورد اســتفاده در بیماری هــای دهــان بــا تاثیــرات ضــد درد، التهــاب و ورم تمامــی زخم هــا و جراحــات بــه ویــژه بیماری هــای       تولیــد قطــره 
ــو گل ــه و  ــدان، لث ــان، دن ــه ده ــوط ب مرب

شماره تماس: 02144986196 -09121245042
ایمیل:        

 وب سایت: 
ک 28 - واحد 12-11 آدرس:جاده مخصوص کرج - وردآورد - خیابان قرنی - کوچه عسگری - نبش کوچه کهن - پال

nabid.daroo@yahoo.com
www.nabid.co.123site.org
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شرکت  داده پردازی ایران

زمینه فعالیت: فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 
ICT ایده محوری: شتابدهنده و فناوری نوین

خدمات و محصوالت: 
مهندسی ارتباطات

نصب و پشتیبانی سخت افزار
دستاوردها:

دریافت لوح تقدیر دهمین مسابقه ملی بهره وری
مدیر عامل:  سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی   

شماره تماس: 02188903251 
ایمیل:        

 وب سایت: 
آدرس:تهران، خیابان استاد نجات الهی، شماره 164

info@dpi.ir 
www.dpi.ir
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شرکت پیشران عرصه صنعت جهان 

زمینه فعالیت: خدمات تجاری سازی 
ایده محوری: ارائه خدمات جهت تجاری سازی

کمك به صادرات محصوالت ایرانی کمك به رفع موانع ، بازاریابی، تجاری سازی و   و 
خدمات و محصوالت: 

کلیه خدمات مورد نیاز شرکت های فناور ، دانش بنیان وصنعتی  ارائه 20 خدمت تخصصي در حوزه 
Iso گواهینامه آموزش ، مشاوره و صدور 

مدیر عامل:  مرتضی مفخمی  
تماس: 02634436553

ایمیل:        
 وب سایت: 

International  P.A.S آدرس:البرز، کرج،      ضلع   غربی پل مهر      ویال،    بلوار مصطفی خمینی،    بعد    از    تقاطع   خیام،   ساختمان

p.a.s.int13135@gmail.com  
www.iso-pas.ir
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گاز البرز شرکت آزمون 

زمینه فعالیت:  سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
گاز کیفیت و  پیاده سازی الگوریتم اجرایی مربوط  به آشکارسازهای  کنترل  ایده محوری: طراحی و ساخت تجهیزات هوشمند 

محصوالت و خدمات:
CO & CH4 گاز ارائه خدمات آزمون طبق الزامات سازمان ملی استاندارد جهت آشکارسازهای 

گاز کیفیت آشکارسازهای  کنترل  کیفیت و آزمون هوشمند در زمینه آنالیز و  کنترل  طراحی و ساخت آزمایشگاه های 
دستاوردها:

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد
مدیر عامل:  مهدی بیرامی 

شماره تماس :02632557284
ایمیل:        

 وب سایت: 
ک 435 -مجتمع یگانه-طبقه دوم آدرس:  البرز - - بخش مرکزی - شهر کرج-محله عظیمیه-خیابان شجاعی-بلوار بسیج )45متری کاج (-پال

شرکت فراز پایه البرز

info@azmoongas.com     
www.azmoongas.com
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کامپیوتری حوزه فعالیت: فناوری اطالعات از جمله سرویس های تخصصی شبکه های 
ایده محوری: سامانه خودکار تحلیل پویا )شناسایی و رفع بدافزارهای رایانه ای(

 محصوالت و خدمات:
کــز عملیــات  کــز داده ، پیــاده ســازی مرا گســترده،  پیــاده ســازی مرا کــز ،تامیــن تجهیــزات شــبکه،  پیــاده ســازی شــبکه هــای  مشــاوره و پیــاده ســازی مرا

کارگاه هــای تخصصــی و مانیتورینــگ شــبکه ، آمــوزش و برگــزاری  وســمینار و 
مدیر عامل: علی مجد سپهر

 تماس:88210012  - 021-88210013
ایمیل:

 وب سایت:
ک 7، واحد 9 کوچه 12، پال گاندی جنوبی،  آدرس:تهران،  میدان ونک، خیابان 

شرکت سامانه هوشمند سورنا

www.infosorena.ir
info@sorena.ir
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واحدهای فناور مرکز رشد جامع پارک
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زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی
ایده محوری:تولید softly boxهای پزشکی

محصوالت و خدمات:
ــا توجــه بــه خطــر انتقــال  بیمــاری هایــی نظیــر ایــدز و هپاتیــت و ... از طریــق  ــام تجــاری betm ب ــا ن کــس )softly box( ب طراحــی و تولیــد ســیفتی با

کــز درمانــی ــوازم نــوک تیــز و اهمیــت حفــظ ســالمت و ایمنــی پرســنل مرا ســرنگ، سرســوزن و ل
کز درمانی، مطب ها، سالن های زیبایی بازار هدف: بیمارستان ها ، درمانگاه ها، مرا

تماس:09197429957
ایمیل: 

وب سایت:
کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

شرکت بهداد طب ایمن ماهان

www.btem.ir
behdadteb@gmail.com 
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زمینه فعالیت: تحقیق و توسعه همراه با مشارکت تولید در صنایع شیمیایی )آرایشی /بهداشتی /شوینده(
ایده محوری:  تحقیق و توسعه صنایع شیمیایی با هدف تجاری سازی محصول

بازار هدف:   صنایع آرایشی/بهداشتی/شوینده ها/چسب و رنگ و رزین
محصوالت و خدمات:  

 طراحــی و راه انــدازی خــط تولید/فرموالسیون/توســعه فرموالســیون/تحقیق و توسعه/مهندســی معکوس/ســاخت نمونــه اولیــه محصــول بــرای 
تجــاری ســازی
دستاوردها:    

کارگاه های ماشین های الکتریکی واحد خواجه نصیر همکاری با شرکت مارال چرم/همکاری با شرکت آبنوس بتن/همکاری با 
تماس:09399633212

ایمیل: 
 وب سایت:

کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

شرکت رابین رخشان پویا شیمی

-
RRPC.Company@gmail.com
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زمینه فعالیت: 
کوت شده با مواد پلیمری سازنده ی دستگاه و تولید پارچه های 

 تولید مواد شیمیایی پلیمری
کارگزار تبادل فناوری ستاد نانو  

محصوالت و خدمات:
کانتینری، استخری، بنر و ...   انواع پارچه های پوشش دهی شده اعم از 

z90 کننده ی تولید مواد عایق 
 تولید مواد پوشش ضد اسید  

کاربرد در صنایع مبل سازی و ...( تولید چسب قابل اسپری قرمز )مورد 
کامپوزیت، رنگ و رزین ستاد نانو در زمینه ی تبادل فناوری نانو با صنعت  کارگزار حوزه ی پلیمر، 

تماس:  02634764075026
ایمیل: 

 وب سایت:
کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

کاراپلیمر سبحان شرکت 

www.basparkala.ir 
kpsobhan@yahoo.com   
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زمینه فعالیت: 
تهیه و تولید فرآورده های مصرفی پزشکی، دارویی، غذایی و تجهیزات آزمایشگاهی

کی جایگزین رنگهای شیمیایی گیاهی خورا ایده محوری: تولید رنگهای 
کز دانشگاهی   بازار هدف: صنایع غذایی، دارویی، فروشگاهای زنجیرهای و آشپزخانه ها، مرا

محصوالت و خدمات:
گیاهی عامل رشد و ثبت نوآوری از طرف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال 1373 استخراج پروتئین های 

کز دانشگاهی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی. کشت سلولی،  ماشین آالت دارویی و عرضه به مرا کیت های ژنتیک، محیط های  تولید 
تماس:  02634726398 

ایمیل:
 وب سایت:

کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

شرکت پژوهان طب

-
Pazhohan_teb@yahoo.com   
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زمینه فعالیت : مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی
ایده محوری: تولید چسب های خاص ، غلطت دهنده های سلولزی و رنگ های خاص و سایر محصوالت فن آور شیمیایی

بازار هدف: کارخانجات تولید چسب و رزین ، بازار قطعات خودرو ، چاپخانه ها 
محصوالت و خدمات: 

کننده شیراالت ، تولید تیلوز    مشاوره در زمینه فرموالسیون ، چسب بلیستر ، رنگ مخصوص شمع سازی ، رسوب بر و براق 
کارخانجات رنگسازی ، صادرات اندک به افغانستان و قرقیزستان  دستاوردهای تجاری، علمی و پژوهشی: فروش محصول به 

تماس: 09195486291 
ایمیل: 

 وب سایت:
کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

کارا سورن مهرگام پردیس شرکت 

-
 Salehihadi1@gmail.com  
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زمینه فعالیت: وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
ایده محوری: راه اندازی مرکز ژنومیک جهت ارزیابی دام های برتر

بازار هدف: کلینیک های دندان پزشکی و دامپزشکی
محصوالت و خدمات: لیزر دندانپزشکی، لیزر دامپزشکی، میکرودرم، لیزر چشم پزشکی

 تماس: 09195617857
ایمیل: 

 وب سایت:
کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

شرکت لیزر آفرینان زیست آرمان

www.lazarbiomed.ir
hamid.saberipoor@ut.ac.ir
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زمینه فعالیت: فنی و مهندسی
ایده محوری:  پوشش نانو آنتی اسپاتر

کارخانه های قطعه سازی خودرو بازار هدف: 
محصوالت و خدمات: اسپری نانو ضد جرقه جوشکاری برای سطح

تماس: 09120475510
ایمیل: 

 وب سایت:
کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

شرکت پرتو بهتاب شیمی البرز

www.behtabshimi.ir
behtabshimi@gmail.com
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حوزه فعالیت: فناوری اطالعات
ــرم  ــزاری ون ــای ســخت اف ــروژه ه کلیــه پ ــاوره  ــی و مش ــردازش وکنتــرل ومانیتورینــگ ، طراح ــی در زمینــه پ ــای الکترونیک ــی برده ــده محــوری:   طراح ای

ــردد  ویــژه  آموزشــگاه هــا کنتــرل ت ــر، طراحــی سیســتم هــای  کامپیوت افــزاری 
 محصوالت و خدمات : سامانه یکپارچه ارزیابی و مدیریت آموزشگاه،دستگاه حضور وغیاب

تماس: 09125622934
ایمیل: 

 وب سایت:
کمالشهر- انتهای جاده شهدای جهاددانشگاهی- پارک علم و فناوری البرز ج- قزوین-خروجی  کر کیلومتر 12 آزاد راه  آدرس: 

شرکت یکتا پرداز ماندگار آوین 

wwwmaktabyar.com
m.karimi72@yahoo.com
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