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 خدماتی و تولید کننده اقالم مرتبط با پیشگیريمعرفی شرکت هاي الف)

انتشار ابتال یا کاهش در راستاي پیشگیري از که داراي محصول یا خدمتی ز شرکت هاي عضو پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ا يعدادت
 :معرفی می شونددر ادامه  می باشندویروس کرونا 

 حجم تولید محصول/خدمت نام شرکت ردیف

 کنندهمحلول ضدعفونی فارمدایده نو  1
برداري این شرکت، فرمول و حق معنوي بهره

از مایع ضدعفونی فرموله شده را به یک 
 شرکت تولید دارویی واگذار کرده است.

2 
پاالیه گستر 

 سیمرغ ایرانیان
 دار و بدون سوپاپماسک سوپاپ

هزار عدد ماسک تولید  30از اسفند ماه روزانه 
 شده است

 نوتک فار 3
شربت کالیک داراي مواد موثر شیرین بیان، آویشن باغی 
و عسل مورد استفاده در درمان بیماري هایی نظیر 

 آنفوالنزا که در درمان بیماري کرونا نیز موثر است
 هزار عدد در طول روز 45

4 
دانش فروزان 

 نایصنعت ب

مه پاش همراه با ماده ضدعفونی ازون جهت دستگاه 
از طریق عبور از تونل بدون اثر ضدعفونی کردن افراد 

 خیس کنندگی

 استفاده شده در مراکز زیر:
 يدانشور حیمس مارستانیب -
 ینیامام خم مارستانبی -
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه -
 ) ارتش(  آجا -
 ) یانتظام يرونی(  ناجا -

 فن پایا 5
 یو صنعت یماسک بهداشت دیتول -
جهت  التوریو ساخت ونت یبرنامه طراح مراحل نهایی -

 ژنیاکس دیتول
 ی در روزهزار عدد ماسک بهداشت 50تولید

6 
نیک تک 

 فناوري

-rtPCR  (Real ساخت دستگاه يبرا یطرح ارائه
Time PCR)از  یبخش و پیش رفتن در ساخت

  (prototype) دستگاه نمونه يهاقسمت
 لهیوس rtPCR (Real-Time PCR) دستگاه*

 يها تیاست که با قراردادن ک یکیاپت-یکیالکترون
کرونا) در داخل  صیتشخ تی(بطور مثال ک یصیتشخ

کوتاه (حدود  یدر مدت ،ماریگرفته شده از ب ينمونه ها
مورد در نمونه  روسیعدم وجود و ایساعت) وجود  کی

 .دهدی م صیرا تشخآزمایش 

- 

و  PCRکیت تشخیص ویروس کرونا بر اساس روش  لیوژن فارمد 7
Real-time PCR 
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 حجم تولید محصول/خدمت نام شرکت ردیف

8 

رباتیک 
اتوماسیون و 

هوش مصنوعی 
 نوژان

  - ونتیلیتور ارزان قیمت

 سبز دارو جهان 9
 250و  60 يدر حجم ها یالکل ی کنندهمحلول ضدعفون

 لیم

 60با حجم  یالکل یمحلول ضدعفون 5000
 میل

 250با حجم  یالکل یمحلول ضدعفون 5000
 میل

10 
انرژي توانا 

 کیش
 در حال انجام تحقیقات جهت تولید کیت کیت تشخیص کرونا از طریق بزاق دهانتوانایی تولید 

 فن افزار دانش 11

 يکشور الیترا کالینیسامانه کلآماده سازي و تحویل  -
 کرونا یستاد مل به ریراویپیفاو يدارو

کرونا مثبت  مارانیب کیتراف تیریطرح مدپیشنهاد  -
به وزارت بهداشت و  3به  2با ارجاع سطح  ییسرپا

با حکم  يدانشور حیمس مارستانیدر بآن  لوتیپااجراي 
 اکرون یستاد مل

و وارد کرونا  یبا ستاد مل میمستق يهمکار
 به سیستم ماریب 1083کردن 

12 
لرزه نگار 
 پارسیان

 روسیبردن هر نوع و نیکه موجب از ب یمحصولتولید  -
هوا  داخل سطوح و موجود برروي سمیکروارگانیو م

 .شودیم
و تمام الزامات بوده  UVC بر اشعه یمحصول مبتن *

 .در آن لحاظ شده است UV اشعه يریبکارگ
از  ییزدابوکریتحت عنوان م یقاتیتحقمراحل اولیه  -

 و ارتعاش یامواج صوت لهیبوس طیمح
 یراه حل مهندس کیپروژه در صورت تحقق به  نیا *
 .خواهد شد لیبحران کرونا تبد يبرا
ی به الملل نیب يها هیدیکرونا با تائ صیتشخ تیک -

 هیدر ترک انیشرکت دانش بن کی ي باهمکارواسطه 

 مورد اول: تولید نمونه اولیه انجام شده است.
در  تیک 100،000 نیامکان تاممورد سوم: 

 شده استمجموعه فراهم  نیا يهفته برا

13 
 ینانومهندس

 کانیسطح ژ

پرتابل  یساخت دستگاه در راستاي و توسعه قیتحق -
 هاجهت غیرفعال کردن ویروسو قابل حمل 

 کننده ها یاز ضدعفون عتریموثرتر و سر*روشی 
 يرو روسیو تریزمان وت يسازنهیبهتحقیق درباره  -

 سطح

 تولید نمونه اولیه دستگاه



 اقدامات پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي حمایت از شرکت ها در زمان شیوع ویروس کرونا گزارشعنوان: 
  13990120 تاریخ:

 01ویرایش: 

 

4 

 حجم تولید محصول/خدمت نام شرکت ردیف

14 
سیستم هاي 

 داده محور بینا

بر  یمبتن یمارستانیب يو هوشمندساز یابیسامانه مکان
 جهت:به وزارت بهداشت  ایاش نترنتیا

بر  قیبا نظارت دق یمارستانیب يهاکاهش عفونت . 1
 (Hand Hygiene Compliance) ت بهداشت دس

 افتگانی تماس شیدقت و سرعت پا شیافزا .2
(Contact Tracing) 

محصول این شرکت قابلیت استفاده در زمینه 
قراردادي کرونا را نیز دارا می باشد. ولی فعال 

 در این زمینه منعقد نشده است.

 رهاورد ساعی 15

 کوچک اسیالکل اتانول درمق دیخط تولطراحی 
)h/kg 200ریدون استفاده از برج تقط) ب 
 ییایمیکنندگان مواد شدیتول از یکیدرحال مذاکره با *

 دیخط تول ياندازساخت و راه يبرا ییو غذا

صورت راه اندازي خط تولید اتانول که در 
تن در روز  5تکمیل خطوط میزان تولید 

خواهد بود. از هفته پیش بخشی از خط تولید 
 راه اندازي شده است.

16 
 ییدارو اهانیگ

 نودیبهار سپ

 تحقیق و توسعه در راستاي تولید داروهاي گیاهی موثر
 :خالصه مراحل انجام طرح

جمع آوري نسخه هاي مرتبط با دستگاه تنفسی در  -1
ایرانی و شناسایی مواد موثر موجود در هریک  منابع طب

 از گیاهان متشکله
تعیین اهداف پروتئینی ترکیبات طبیعی موجود در  -2

 گیاهان و تعیین اثرات ضدویروسی آنها
فرموالسیون شکل دارویی استاندارد شده با روشهاي  -3

 فیتوشیمیایی
 استفاده از فرموالسیون استاندارد در مطالعات بالینی -4

 

17 
طرح و توسعه 

 کپارچهیاتصال 

 سرویس اتاق ابري ویدیو کیک -
 سامانه ارتباط یکپارچه اتصال -
 خدمات توسعه و پشتیبانی -

 شیب يبرا کیک دئویو ياتاق ابر سیارائه سرو
نقطه ساعت (در هر نقطه ممکن  ونیلیم 1از 

 ردینفر تحت پوشش قرار گ کیاز  شیاست ب
 ساعت نقطه برابر چند ساعت نفر آمار –

 اسیسازمان در مق 50از  شبی و) بود خواهد
 يکشور

18 
پایوران مه داده 

 پویش
به آدرس  نیجلسات آنال سیها و خدمات سرواشتراك

https://rubru.me 

 ثبت نام 2500 -
 جلسه  6000برگزاري -
 هیفق یول ارتزی و حج سازمان با قرارداد -
 ره اسالمی، ارتباطات فرهنگ سازمان -

هم در حال  وارید ی ومیآوران فنون ش
 .محصول هستند نیاستفاده از ا
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 حجم تولید محصول/خدمت نام شرکت ردیف

19 
 يهاستمیس

 انیرانینهفته ا

قوه  يبا همکار انیزندان کیپابند نظارت الکترونطراحی 
 يماریب نیکمک به کاهش و کنترل ا نهیدر زم هیقضائ

 نیا خطرپر يهاطیکشور که جزء مح يهادر زندان
زودي به . این محصول به شوندیحساب م يماریب

 مرحله بهره برداري خواهد رسید.

 

20 
آسان درمان 

 آریا
  يمجاز تیبا واقع یتوانبخش

21 
 يفناور

اطالعات و 
 نیارتباطات آو

 (Meeet  به نام وکنفرانسیدیو سیسرو
https://meeet.ir  ساخت  ایو  نیالگ) بدون نیاز به

 یفعل طیارتباطات در شرا لیتسهجهت  يحساب کاربر
 

22 
مدیریت 
 روشمند

فناوري مدیریت و برنامه ریزي و کنترل کار بر روي 
 وکارهاابري براي کسب و ایجاد سرویسغیرحضوري 
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 کرونامبارزه با مشخصات شرکت هاي داراي محصول حوزه 

 شرکت ایده نو فارمد -1
 فرموالسیون در زمینه هاي دامپزشکی و دامپروري زمینه فعالیت/ ایده محوري: •
 علوم کشاورزي و منابع طبیعی فناوري:حوزه  •

 شرکت پسا شدنوع استقرار:  •
 دکتر امیر حمیديمدیرعامل:   •
 091226791030، 86093208، 86093170اطالعات تماس:  •

 
 شرکت پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان -2

هاي آزمایشگاهی و ارائه ساخت، توسعه دانش فنی، آزمایش و تعمیر وسایل و دستگاه :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 هاي نانو مهندسی سطح خدمات مرتبط در حوزه پوشش

 مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •

 شرکت پسا شدنوع استقرار:  •
 محمدمهدي شیرمحمدي بهادران  مدیرعامل: •
  09192646127، 02632824803: اطالعات تماس •

 

 نوتک فارشرکت  -3

انجام فرموالسیون دارو و تولیدآن (یافتن روشهاي بهینه جهت فرموالسیون داروهاي  :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 گیاهی و تنظیم روش تولید صنعتی آن) 

 صنایع غذایی و دارویی حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 دکتر نبوي  مدیرعامل: •

 09129578950، 09121092768، 88987053، 88986483، 88984827: تماساطالعات  •
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 نایدانش فروزان صنعت ب -4

 ساخت سامانه اسکنر کانتینري سیار :زمینه فعالیت/ ایده محوري •

 مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 میالد توصیفیان  مدیرعامل: •

  09120330872،09191906086، 09133682149، 88396347، 88396291: اطالعات تماس •
 

 شرکت فن پایا  -5

 
 

 )FANPAYA1395-PSDM(دستگاه هوشمند پایش غبار خروجی دودکش صنایع :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 محیط زیست حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 علیرضا نورپور  مدیرعامل: •

 09121906086: اطالعات تماس •

  
 شرکت نیک تک فناوري -6

 
 
 الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر و اتوماسیون صنعت  :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 امید شعاعی مدیرعامل: •

 09375386794، 09121344174، 88224025 اطالعات تماس: •
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 فارمدشرکت لیوژن  -7

 
 
 کنترل کیفی محصوالت بیوتکنولوژي و داروهاي نوترکیب :زمینه فعالیت/ ایده محوري •

 صنایع غذایی و دارویی حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 آقاي فاضل  مدیرعامل: •

 09123780733، 88996828 اطالعات تماس: •

 

 شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان -8

 
 
 سیستم رباتیکی بررسی وضعیت گنبد :فعالیت/ ایده محوريزمینه  •

 مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 دکتر مرادي  مدیرعامل: •

(صالح  09138251049(دکتر مرادي)،  09128098417( فرحناك)، 88220560،09195368455 اطالعات تماس: •
 پور)

 

 شرکت سبز دارو جهان -9

 تولید داروهاي گیاهی با توجه بر طب ایرانی و سنتی :فعالیت/ ایده محوريزمینه  •

 صنایع غذایی و دارویی حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 سید عال سجادي هزاوه  مدیرعامل: •

 09121062545، 86093014، 86093107  اطالعات تماس: •
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 انرژي توانا کیششرکت   -10

 
 
 فناوري هاي اکتشاف و تولید و ازدیاد برداشت از مخازن :محوريزمینه فعالیت/ ایده  •

 نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 محمد حسین میثاقی  مدیرعامل: •

 09123888716، 02632824802، 02632824807  اطالعات تماس: •

 

 شرکت فن افزار دانش -11

فرم تعامل پزشک، خدمات سالمت الکترونیک و تله مدیسین با چشم انداز ایجاد پلت :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 بیمار و فعاالن سالمت

 فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزار هاي کامپیوتري حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 محمد صادق هوشمند  مدیرعامل: •

   95119533،09126202215، 88637593  اطالعات تماس: •

 
 لرزه نگار پارسیانشرکت  -12

 

 
  رفتار نگاري لرزه اي :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 علوم زمین حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
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 علی سیف پور ابوالحسنی مدیرعامل: •

 09121384868، 88220631  اطالعات تماس: •

 

 کانیسطح ژ ینانومهندسشرکت  -13

 
 

هاي آزمایشگاهی وارائه خدمات ساخت، توسعه دانش فنی تست و تعمیر وسایل و دستگاه :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 هاي نانو مهندسی سطحمرتبط در حوزه پوشش

  مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •
 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 کسري شمس رفیعی مدیرعامل: •

 09378747763، 86094672، 61114154  اطالعات تماس: •

 
 شرکت سیستم هاي داده محور بینا -14

 
 

  هوشمند سازي مراکز درمانی :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزار هاي کامپیوتري حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 امیررضا مساحی خالقی مدیرعامل: •

 09123002298، 88330157  اطالعات تماس: •
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 ره آورد ساعی -15

 
 
 مبدل هاي حرارتی صفحه اي :زمینه فعالیت/ ایده محوري •

 مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 مسعود مدرسی  مدیرعامل: •

( محمد  09121120522(مدرسی)،  09121029158، 88241273، 66496034، 66408435  اطالعات تماس: •
 مهرابی)

 

 نودیبهار سپ ییدارو اهانیگشرکت  -16

 تولید شربت گلسرخ به عنوان تقویت قلب و مغز، با مکانیسمهاي ثابت شده :زمینه فعالیت/ ایده محوري •

 صنایع غذایی و دارویی حوزه فناوري: •

 رشدشرکت نوع استقرار:  •
 محمدحسن حمانی سراجی مدیرعامل: •

 (مریم نیکو سخن) 09128346501، 02632860810  اطالعات تماس: •

 

 کپارچهیطرح و توسعه اتصال شرکت   -17

 

 
 تسهیل ارتباطات سازمانی از طریق ارائه راهکارهاي فناورانه :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
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 افزار هاي کامپیوتريفناوري اطالعات و ارتباطات و نرم  حوزه فناوري: •

 شرکت پسارشدنوع استقرار:  •
 علی خانی مدیرعامل: •

 (خانی) 09127224315(قعري)،  88725492  اطالعات تماس: •

 
 شرکت پایوران مه داده پویش -18

 
 
چیدمان منزل با استفاده از تکنولوژي هاي واقعیت افزوده، واقعیت مجازي و پردازش  :محوريزمینه فعالیت/ ایده  •

 تصویر

 فناوري اطالعات و ارتباطات  حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  کامپیوتري •
 علی اکبر چراغی صنوبري مدیرعامل: •

 (چراغی) 09192127062، 66403503  اطالعات تماس: •

 

 انیرانینهفته ا يهاستمیسشرکت  -19

 

 
 کاربردهاي صنعتی و خانگی شبکه هاي حسگر بی سیم :زمینه فعالیت/ ایده محوري •

 مکانیک، الکترونیک و کنترل حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  کامپیوتري •
 آقاي حسینی  مدیرعامل: •

 (بابایی)  09357881735(حسینی)، 09121794612، 88225837، 88972697  اطالعات تماس: •
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 آسان درمان آریاشرکت  -20

 
 
 توانبخشی از طریق واقعیت مجازي :زمینه فعالیت/ ایده محوري •

 )MedTech(مدتک -فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزار هاي کامپیوتري حوزه فناوري: •
 شرکت رشدنوع استقرار:   •
 سید محمد مهدي میرباقري  مدیرعامل: •

 (علمی فرد)  09124871585  اطالعات تماس: •

 

 نیاطالعات و ارتباطات آو يفناورشرکت  -21

 
  

پاسخ سریع تجهیزات در برابر بار زمین لرزه مبتنی بر  وسامانه هشدار سریع زمین لرزه  :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
 فناوري اینترنت اشیاء

 اینترنت اشیاء-فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزار هاي کامپیوتري حوزه فناوري: •

 شرکت رشدنوع استقرار:  •
 احسان میقاتی مدیرعامل: •

 (میقاتی)09127111641، 86093665 اطالعات تماس: •

 

 شرکت مدیریت روشمند -22
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مشاوره مدیریت بصورت تخصصی و طراحی نرم افزار در حوزه مدیریت استراتژیک  :زمینه فعالیت/ ایده محوري •
  سازمان ها

 فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزار هاي کامپیوتري حوزه فناوري: •

 شرکت پسا رشدنوع استقرار:  •
 محمد علی فیض مدیرعامل: •

 (عادل فیض) 09121533999(محمدعلی فیض)،  09123514526، 88220574 اطالعات تماس: •
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 اقدامات آموزشی انجام گرفته در خصوص پایداري کسب و کارها ب) 

به منظور مبارزه با ویروس کرونا، مکاتبه  -تجاري سازي محصوالت بهداشتی –) در جهت برگزاري اولین نشست مجازي پارك هاي ایران 1
و برنامه ریزي به همراه ارسال پروپوزال براي دفتر برنامه ریزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انجام گرفت.  07/12/1398در تاریخ 

میان پارك هاي کشور در خصوص مبارزه با ویروس کرونا، برنامه ریزي ها از   DARS TECHارهاي) به منظور برگزاري سلسله وبین2
آغاز شده است که در این راستا برنامه ریزي اولین وبینار با همکاري پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتی شریف با  18/01/1398تاریخ 
برگزار خواهد شد و اقدامات در خصوص برگزاري  26/01/1398در تاریخ  "تاپیبحران ویروس کرونا و چشم انداز اکوسیستم استار"عنوان 

 بینارهاي بعدي در دست انجام است.و

 ) هماهنگی با مشاوران کسب وکار پارك براي ارائه مشاوره هاي حضوري و غیرحضور در خصوص شرایط کسب و کارها در زمان بحران3
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 رفع موانع پیش روي شرکت هاحمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت ج)

 در پارك:آماده سازي محیط براي حضور و فعالیت شرکت ها 

 پارك در شرایط کرونا HSEتدوین پروتکل  -

 غربالگیري مراجعین به پارك  -
 ضدعفونی محیط به صورت چند بار در روز -

 تهیه مواد ضدعفونی و محافظتی براي کارکنان -

 ارتباطاتتمهید بسترهاي مجازي براي برقراري  -

 :از شرکت هاپارك مهید بسته حمایتی ت

 اقدامات گروه حمایت

 حمایت هاي مالی -1

 قسط 6ماه و پرداخت آن در  3امکان تعویق پرداخت اجاره به مدت  −
 ماه 6تعویق پرداخت حق عضویت به مدت  −
 ماهه اول سال 3ارائه اینترنت رایگان در  −
 ماهه اول سال 3بخشودگی هزینه شارژ ساختمان در  −
میلیون تومان از طریق صندوق پژوهش و فناوري  100ارائه تسهیالت تا سقف  −

 شرکت 10به 
 اعطاي گرنت ایجاد شرکت نوپا به شرکت هاي رشدي −
 حمایت از محصوالت مرتبط با کرونا با مشارکت سرمایه گذاران −

 حمایت هاي اداري -2

از رفع تمدید قراردادهاي عضویت به صورت غیرحضوري و امضاي قرارداد بعد  −
 شرایط ویژه

 همکاري در پیگیري عقد قراردادها و دریافت مطالبات شرکت ها از سازمان ها −
) Pivotتسریع در فرآیند اداري شرکت هایی که نیاز به تغییر فناوري محوري ( −

 دارند
حمایت از توسعه فعالیت هاي مجازي  -3

 کسب و کارها

 وش محصوالت شرکت هامذاکره با فروشگاه هاي اینترنتی براي همکاري در فر −
 حمایت مالی از راه اندازي سایت و فروشگاه مجازي شرکت ها −

 کمپین تبلیغاتی -4
 تولید محتوا مرتبط با شرایط کسب و کارها در شرایط کرونا و پس از کرونا −
 حمایت از ساخت تیزر تبلیغاتی و تبلیغات محصوالت شرکت ها −
 رسانه اي پارك معرفی محصوالت و خدمات شرکت ها از طریق کاناهاي −
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 اقدامات گروه حمایت

توانمندسازي از طریق آموزش و  -5
 مشاوره

 تمهیدات الزم براي حضور مشاوران کسب و کار ویژه شرایط کرونا −
 ارائه مشاوره رایگان به شرکت ها به صورت مجازي −
 هماهنگی با دانشکده روانشناسی در ارائه مشاوره روانشناختی −
 زيبرنامه ریزي سلسله رویدادهاي آموزشی به صورت مجا −

شبکه سازي استراتژیک بین شرکت  -6
 ها

 جلسه اختصاصی وبینار ریاست پارك با شرکت ها −
 جلسات مجازي میان شرکت ها و مدیران پارك −
 جلسات مجازي و حضوري با سازمان ها و نهادهاي مرتبط −

 اخذ حمایت و پیگیري از مراجع -7
 جلب منابع مالی اختصاص یافته به کسب و کار ها در شرایط کرونا −
 هماهنگی تسریع در اخذ مجوزهاي الزم کسب و کارها از مراجع −
 تهیه گزارش هاي معرفی شرکت ها −

 اقدامات بهداشتی و پیشگیري -8

هماهنگی در تهیه و توزیع اقالم بهداشتی مورد نیاز به صورت متمرکز و با  −
 تخفیف

 غربالگري مراجعین ساختمان ها در محل ورودي −
 ساختمان ها و فضاي شرکت ها ضدعفونی منظم کلیه فضاهاي عمومی −
 هماهنگی در انجام تست کرونا به صورت متمرکز −

 

 کمپین ویژه تبلیغاتی براي شرکت ها:

راه اندازي اتاق مجازي رسانه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با هدف معرفی دستاوردهاي شرکت ها و هسته هاي فناور که مرتبط با 
تند و همچنین ارائه مشاوره کسب و کار در شرایط فعلی و پس از کرونا در حال برنامه ریزي و اقدام جلوگیري از شیوع ویروس کرونا هس

 است. در این اتاق رسانه مجازي از ابزارهاي زیر استفاده خواهد شد: 

o :اتاق شعار 
 تولید محتوا در جهت همراهی کسب و کارها در شرایط کرونا •

o :اتاق گرافیک 
 طراحی پوستر  •
 اینفوگرافیکطراحی  •

o :اتاق رسانه جمعی 
 جریان سازي:  •

  تولید پارك کست 
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  ،حضور خبرنگاران تصویري (شبکه خبر، واحد مرکزي خبر، شبکه سوم سیما، دوربین هفت، در شهر
 شبکه چهارم سیما و باشگاه خبرنگاران جوان)

 (ایسنا، ایرنا، مهر و فارس) حضور خبرنگاران مکتوب 
 وب تولید خبرهاي تصویري و مکت 

o :اتاق دیجیتال مارکتینگ 
• Website 
• Telegram 
• Instagram 
• Twitter 

o :اتاق ویدیو مارکتینگ 
 تولید تیزرهاي کوتاه •

 تولید موشن گرافیک •

 اخبار منتشر شده از شرکت ها:

 انواع خبر منتشر شده محصول/ خدمت نام شرکت ردیف

1 
پاالیه گستر 

 سیمرغ ایرانیان

در اسفندماه هم واحد  سوپاپدار و بدون تولید ماسک سوپاپ
مرکزي خبر و هم دوربین 

 هفت هماهنگ شده بود

2 
دانش فروزان 

 صنعت بینا

محصول مه پاش بعالوه ماده ضدعفونی ازون جهت ضدعفونی کردن 
افراد ورودي به فضاهاي موردنظر از طریق عبور از تونل این محصول 

 بدون اینکه اثر خیسی داشته باشد.

خبرگزاري ایسنا و خبرگزاري 
 Parkcastمهر، 

 فن پایا 3
خبرگزاري  /Parkcast آغاز تولید ماسک بصورت کامال بهداشتی و صنعتی

 ایسنا/ ایرنا

4 
لرزه نگار 
 پارسیان

تولید محصولی که موجب از بین بردن هر نوع ویروس و  -1
 اشعهشود. این محصول مبتنی بر میکروارگانیسم در سطوح و هوا می

UVC است و تمام الزامات بکارگیري اشعه UV  در آن لحاظ شده
 .است

پخش زنده/ واحد  20اخبار 
 /Parkcast مرکزي خبر/

 ایرنا
زدایی از محیط بوسیله مراحل اولیه تحقیقاتی تحت عنوان میکروب -2

امواج صوتی و ارتعاش تعریف شده که براي تسریع در آن نیاز به تجهیز 
داریم. این پروژه در صورت تحقق به یک راه حل مهندسی آزمایشگاه 

 .براي بحران کرونا تبدیل خواهد شد
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 انواع خبر منتشر شده محصول/ خدمت نام شرکت ردیف

  
این شرکت با همکاري یک شرکت دانش بنیان در ترکیه اقدام به  -3

تولید کیت تشخیص کرونا با تائیدیه هاي بین المللی نموده است. امکان 
 فراهم است.کیت در هفته براي این مجموعه  100،000تامین 

6 
نانومهندسی 
 سطح ژیکان

در حال تحقیق و توسعه ساخت دستگاهی پرتابل و قابل حمل         -
ها که بسیار موثرتر و سریعتر از ضدعفونی جهت غیرفعال کردن ویروس

 Parkcast می باشد.

 سازي زمان وتیتر ویروس روي سطحتحقیق درباره بهینه        -

9 
سیستم هاي 

 محور بینا داده

یابی و هوشمندسازي بیمارستانی مبتنی بر اینترنت سامانه مکان«ارائه 
 به وزارت بهداشت جهت:» اشیا

خبرگزاري ایسنا/خبرگزاري 
 فارس

 هاي بیمارستانی با نظارت دقیق بر بهداشت دستکاهش عفونت. 1
)Hand Hygiene Compliance) 
 (Contact Tracing( یافتگان افزایش دقت و سرعت پایش تماس. 2

 رهاورد ساعی 10
) بدون h/kg 200( طراحی خط تولید الکل اتانول درمقیاس کوچک

استفاده از برج تقطیر و درحال مذاکره با یکی از تولیدکنندگان مواد 
 اندازي خط تولیدشیمیایی و غذایی براي ساخت و راه

Parkcast 

11 
طرح و توسعه 
 اتصال یکپارچه

بصورت تصویري  98در سال  سرویس اتاق ابري ویدیو کیک -
و مکتوب گزارش تهیه شده 

 است
 سامانه ارتباط یکپارچه اتصال -
 خدمات توسعه و پشتیبانی -

 لیوژن فارمد 12
-Realو  PCRتولید کیت تشخیص ویروس کرونا بر اساس روش 

time PCR 
واحد مرکزي خبر / شبکه 

 خبر 

 نوتک فار 13
تولید شربت کالیک داراي مواد موثر شیرین بیان، آویشن باغی و عسل و 

استفاده در درمان بیماري هایی نظیر آنفوالنزا که در درمان بیماري 
 کرونا نیز موثر است.

 خبرگزاري ایسنا

 Parkcast /ایسنا مراحل نهایی برنامه طراحی و ساخت ونتیالتور جهت تولید اکسیژن  فن پایا 14
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 تعامالت ویژه با نهادهاي ذي ربط و سایر اقدامات د) 

را از طریق ارائه  بسیاري از شرکت هاي عضو پارك علم و فناوري دانشگاه تهران امکان و شرایط الزم براي کمک به بهبود وضعیت کشور
 :زمینه برنامه ریزي و اجرا کرده استاقداماتی را در این به همین منظور پارك علم و فناوري  و می باشنددارا محصول یا خدمات خود 

 مالی:پیگیري دریافت تسهیالت 

با اعالم فراخوان به شرکت هاي عضو پارك و شناسایی محصوالت و شرکت هایی که نیاز به تسهیالت براي تولید یا حل مشکالت دارند، 
 تهیه و با تعدادي از نهادهاي مالی تعامل شد:فهرستی به شرح جدول ذیل 

 از منابع صندوق و استفاده از خط اعتباري تسهیالتدانشگاه تهران براي دریافت صندوق پژوهش و فناوري معرفی شرکت ها به  -
 در حال پیگیري است. "۱جمهوري ریاست شکوفایی و نوآوري صندوق "

علمی و فناوري رئیس معرفی شرکت هاي واجد شرایط عضو پارك به همراه محصوالت به شرکت بومرنگ (کارگزار معاونت  -
جمهور) براي معرفی به اتاق بازرگانی تهران به منظور بهره مندي از تسهیالت در نظر گرفته شده، صورت پذیرفته و در حال 
 پیگیري می باشد. خرید محصول از شرکت ها در جهت رفع نیازهاي بیمارستان هاي وابسته از جمله این حمایت ها می باشد.

جهت کمک به تولید کیت تشخیص ویروس  1398ارمد به صندوق توسعه زیست فناوري در اسفند ماه معرفی شرکت لیوژن ف -
 میلیون تومان از صندوق مذکور گردید. 150کرونا صورت گرفت که موجب دریافت مبلغ 

 نام محصول نام شرکت ردیف
 )UVدستگاه ضدعفونی کننده اماکن ( لرزه نگار پارسیان 1
 تشخیص کروناکیت  وژن فارمدیل 2
 ژل ضدعفونی کننده ایده نوفارمد 3
  )3OHClحاوي محلول(محصول استریل فضا* صنعت بینادانش فروزان  4

میکرون که لباس افراد پس از  6محصول ضدعفونی ورودي (مهپاش *
 عبور خیس نمی شود)

 محصول استریل فضاهاي عمومی*

                                                           
افزار یا هاي موجود محصوالت، اعم از نرمهاي تحقیق و توسعه تکمیلی روي نمونهبه منظور تأمین کلیه هزینه سازي:الحسنه نمونهتسهیالت قرض۱ •

 غیر آن
هاي نیروي انسانی، مواد بنیان، اعم از هزینهخدمات دانش: به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز براي تولید محصوالت و تسهیالت سرمایه در گردش •

 اولیه و امثال آن
 هااندازي خطوط تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید فعلی شرکت: به منظور کمک به راهتسهیالت تولید صنعتی •
 ها در چارچوب قوانین و ضوابطسایر خدمات و تسهیالت صندوق فراخور نیاز شرکت •
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 نام محصول نام شرکت ردیف
 635 میاشا افیوگرردکاولکترا هستگاد* داهیان پیشرو پزشکی 5

 310 میاشا افیوگرردکاولکترا هستگاد*
 110 میاشا افیوگرردکاولکترا هستگاد*

 يمجاز تیبا واقع یتوانبخش آسان درمان آریا 6
 BDD Systems نایداده محور ب يها ستمیس 7
 کلینیک و مطب مجازي فن افزار دانش 8

فناوریهاي پایش آلودگی هوا و آب و سامانه  9
 هاي انرژي

-FANPAYA1395( دستگاه هوشمند پایش غبار خروجی دودکش صنایع
PSDM( 

 نیپل مارکر گرافی ایمن پرتو کار 10
 Shell & plate heat exchnger پلیت پوسته لمبد ره آورد ساعی 11
 مهندسی يیتاالگرهاد* نیک تک فن آوري 12

 ژيفیزیولوولکترا ثبت هستگاد*
 امنسفالوگروالکترا هستکاد*
 قلب رمانیتو هولتر هستگاد*

 کتیوا کربن ماسک FFP2 پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان 13
 زالنیب پمادل و زویشامپو رکوب نو تک فار 14
 BMP4 *سلول دستکاري ژنتیکی شده بافت و ژن پاسارگاد 15

 BMP2 شده یکیژنت يسلول دستکار*
 LIF*سلول دستکاري ژنتیکی شده 
 BFGF*سلول دستکاري ژنتیکی شده

 BMP4*فاکتور رشد ترشحی 
 پولیشر کپسول اندیشه سازان صنعت اطلس 16

 

 پیگیري فروش محصول و انعقاد قرارداد:

به ضدعفونی کننده  3OHClمحلول و تونل مه پاش  تمحصوال فروش جهتاز سوي پارك  نایدانش فروزان صنعت بشرکت  -
در مرحله اعالم خرید قطعی تامین محصول و اکنون معرفی گردید شعبه یک تامین اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی 

 .در صورت توافق، محصول براي کلیه شعب خریداري خواهد شد ومی باشد اجتماعی 
 معرفی محصوالت ویدوئو کنفرانس از طریق وزارت علوم به کلیه پارك هاي علم و فناوري کشور -
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 ایجاد زمینه تسهیل خدمات اداري دولتی:

 براي معرفی محصوالت نیازمند مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاقدام  -
تمدید زمان پروژه یارانه تجاري سازي فناوري با هماهنگی وزارت علوم (پارك علم و فناوري دانشگاه تهران کارگزار وزارت در  -

 این پروژه می باشد)
ماوراء بنفش) به وزارت بهداشت کردستان براي دریافت مجوز و  معرفی آقاي کاوه جهانبانی (مخترع کابین ضدعفونی کننده با -

 پارك علم و فناوري کردستان براي دریافت حمایت.

 :شرکت هاسایر ایجاد زمینه همکاري با 

تولید برخی  برايترك در راستاي اقدام مشکت بهیار صنعت (شهرك اصفهان) خواست شرشرکت لیوژن فارمد به درمعرفی  -
 .انجام استدر حال محصوالت، 

معرفی شرکت طلیعه زجاج سبز با محصول مواد پاك کننده بیوارگانیک به شرکت هاي بزرگ صنعتی براي ایجاد خط تولید  -
 مشترك
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