
کد غرفهکد غرفهسالننامردیف

1DigiDoki8,91638استارت آپ در زمینه خدمات تعمیرات موبایل در محل

2DONGGUAN SEE-WAVE INDUSTRIAL LTD.38411
Low Voltage Switches, Jacks, USB connectors

3eAds8,91614دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات آنالین

4Elecfortune Technology (HK) LIMITED38413
Capacitor

5Elecond OJSC38412

Open Joint Stock Company "ELECOND" is a leading Russian 

manufacturer of aluminum electrolytic capacitors, tantalum wet-

slug capacitors, and tantalum capacitors and supercapacitors.

6kalasoda
فضای باز سالن 

میالد و آلمان
رسانه2059

7Pharma BI 7سالن - کانترS وارد , بویژه برای شرکت تولیدی  (BI)آموزش و پیاده سازی راهکاری های هوش تجاری 124

کننده و پخش های موادغذایی و دارویی

8TMBA40A750 تحقیقات بازار در حوزه شرکت های استارتاپ و آی تی کاریابی آنالین مشاوره بازاریابی

آموزش

9Wistore8,91651استارتاپ فروشگاه اینترنتی هدیه

10zavod-elecon51568تولید کننده انواع کانکتورهای الکتریکی

ارائه خدمات رایانش ابری61405سالن - ترندز ابر زس11

اولین اپراتور کلود کشور8,91677ابر زس12

خدمات و سرویس نگهداری یو پس اس و باطری51516ابزار پیشرفته نیرو امتداد13

7Sسالن - کانتر اپتایزر14 اپتایزر، سامانه فروش بلیت و سفارش آنالین داخلی، بیرون بر، رزرو و دلیوری در کافه ها و 131

رستوران ها با رویکرد تحلیل رفتار مشتری

7Sسالن - کانتر اپوایزر15 .پلتفرم ارائه دهنده خدمات مشاوره کسب و کار28

سیتی ترکر یک راهکار نوآورانه برای . محصوالت ما شامل سیتی ترکر و سیتی گو است12,131859(سیتی ترکر- سیتی گو )اتاق فناوری داناک 16

سیتی گو نیز . رهگیری و مدیریت وظایف کارکنان خارج از سازمان بر روی نقشه  می باشد

تولید نرم افزار رستورانی و فروشگاهی، تولید دستگاه فراخوان رستورانی و سیستم های 38A577اتحاد برکت جنوب17

نوبت دهی، عرضه سخت افزارهای اتوماسیون فروشگاهی شامل فیش پرینتر، لیبل 

سامانه سفارش آنالین غذای سنتی72203فضای باز سالن اجاق18

اپراتوری تلفن همراه44A949(همراه اول)ارتباطات سیار ایران 19

ارائه کننده زیرساخت اپراتورهای - اپراتورهای مجازی موبایل -فعال در حوزه تلکام31B256ارتباطات سیار هوشمند امین20

راهکارهای تجاری سازی - طراحی و ارائه سرویسهای دیجیتال- (mvne)مجازی موبایل

ارائه ی کلیه ی خدمات اینترنتی و ارتباطی بی سیم ثابت مبتنی بر فناوری های وایمکس، 44A916ارتباطات مبین نت21

TD-LTE، Wi-Fiبه صورت سراسری به همراه خدمات مرکزداده...  و

ارزهای دیجیتال8,91683ارزجو22

کارتریج38426ارمین پردازان رویان23

پلتفرم فروش سهام استارتاپ  و جذب سرمایه8,91603اسپانسر24

لجستیک و پخش و ارسال هوشمند مرسوالت کسب و کارها/حمل و نقل12,131815اسپید25

7Sسالن - کانتر استارتاپ ایندورلی26 ایندورلی یک بستر یک پارچه جهت ارائه ی خدمات مکان یابی و ردیابی به صورت 123

بسته ی توسعه ی نرم افزار . بالدرنگ در داخل ساختمان، و خدمات مبتنی بر مجاورت است

7Sسالن - کانتر استارتاپ تیکا27  که کاربران را به SRUPپلتفرم آموزش زبان انگلیسی با استفاده از اساتید مجرب و متد 129

.یادگیری سوق می دهد

7Sسالن - کانتر اسنیدز28 پلتفرم آنالین مشاوره دانشجویی115

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران



کد غرفهکد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران

طاحی و تولید نرم افزار ها و اپلیکیشن های کاربردی و تخصصی40720اطالع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه29

آموزش و فرهنگ سازی271923اطالع رسانی و خدمات بورس30

تولید نرم افزار نوبت دهی و کیوسک ها لمسی اطالع رسانی و فروشگاهی51544اعتماد پرداز اندیشه31

طراحی و تولید اجرای سیستم های امنیت شبکه ،خدمات تخصصی شبکه های مبتنی بر 44B1029افزاره ارتباطات بهینه32

فیبر نوری و شبکه های بیسیم و ارتباط با اینترنت،فروش خدمات در زمینه رایانه و 

سیستم - سیستم مدیریت منابع انسانی  - (ERP)سیستم های یکپارچه سازمانی 31A114اک تک تکنولوژی کیش33

خدمات مشاوره هوش تجاری- مدیریت ناوگان 

سایت مقایسه قیمت40730الفبای نگاه نوین34

 یو پی اسupsتولید و پخش قفل و لوال های رک و کامپیوتر و 51565الکترو سبحان35

اتوماسیون طراحی و اجرای سیستم های اطالعات -تولید نرم افزارهای مالی اداری40726الکترومیزان اندیشه36

مدیریت طراحی و اجرای نرم افزارهای سفارشی

سامانه - مهندسی معکوس - برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل - برق و کامپیوتر 271912الکترونیک پویا روژین اکسیر37

سامانه مدیریت ساختمان- آموزش مجازی 

پلتفرم مدیریت آنالین خدمات پارکینگ جستجو و رزرو آنالین جای پارک و پارکینگ10,111792مدیریت آنالین خدمات پارکینگ- الوپارک 38

مدیریت، بهینه سازی و هوشمندسازی ساختمان به صورت آنالین با بهره گیری از سامانه 12,131837امتون39

به کلیه مجتمع های  (اپلیکیشن موبایل)های هوشمند و رسانه های برخط همراه 

ارائه کلیه خدمات در زمینه مدیریت ساختمان به صورت آنالین با بهره گیری از سامانه 12,131837امتون40

به کلیه مجتمع های  (اپلیکیشن موبایل)های هوشمند و رسانه های برخط همراه 

امنیت اطالعات و ارتباطات44B1059امن افزار گستر شریف41

فناوری اطالعات و مخابرات35350امن پردازان سورنا42

 با رویکرد تولید پلتفرم اجتماعی ۹۷تاندوری، شبکه  ی اجتماعی غذا و آشپزی، در سال 12,131809تاندوری/ امید اندیشان کیان ایرانیان 43

محتوامحور برای مخاطبان آشپزی و فراهم آوردن فضای تبلیغاتی هدفمند و ارزان برای 

7Sسالن - کانتر انتشارات برآیند44 مجموعه کتاب های انتشارات برآیند گزیده ای از آثار تالیفی گروهی از نویسندگان مجرب 102

و توانمند و همچنین ترجمه و گردآوری شده از بهترین کتاب های روز دنیا در حوزه 

اپراتور ارتباطات ثابت31A144انتقال داده های آسیاتک45

کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد 8,91609انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران46

برنامه ریزی برای تامین نیازهای . زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن

و رمزارز (زنجیره بلوک)فناوری های نوین با تمرکز بر بالکچین 61409سالن - ترندز اول توسعه دهندگان زنجیره بلوک سامان47

7Sسالن - کانتر ای خیابون48 تجارت الکتریکی146

نرم افزار و حوزه کسب و کارهای نو.فناوری اطالعات10,111780ایده بنیان شریف49

نرم افزار و فناوری اطالعات پنل پیامکی خدمات میزبانی وب پنل ارسال ایمیل انبوه31B240ایده پردازان50

7Sسالن - کانتر ایده پردازان51 اینترنت اشیاء دستگاه های آنالین مانیتورینگ دما و رطوبت سامانه آنالین حضور و غیاب68

گردشگری آنالین، بلیط بین استارتاپی دانش بنیان است که در زمینه گردشگری آنالین 31B230ایده پردازان سپهر پاژ52

فعالیت می نماید

نوشتاری و یا ترکیبی از آنها از -شنیداری-نشر دیجیتال، تولید محتوای دیجیتال دیداری31A148ایده پردازش هوشمند برنا53

سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند- طریق شبکه اینترنت و یا شبکه ملی اطالعات

اسنپ- ایده گزین ارتباطات روماک 54
فضای باز بین 

 و 37، 35سالن 
سامانه هوشمند حمل و نقل2078

فینتک8,91673ایران رنتر55

 (سمینار و کالس آنالین)ایسمینار اولین و تنها پلتفرم تخصصی مدیریت و فروش وبینار 10,111791ایسمینار56

و رویدادهای آنالین می باشد که عالوه بر ارائه زیرساخت و نرم افزار وبینار، کلیه خدمات 

بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنالین8,91697ایماژ رایور57



کد غرفهکد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران

ارائه تجهیزات دیتاسنتر ارائه راهکارهای فناوری اطالعات مشاوره خدمات پشتیبانی35376ایمن اندیشان پویا نوین58

میزبانی وب و خدمات مرکز داده در داخل کشور سرور اختصاصی، سرور مجازی، میزبانی 44B1022آتناهاست59

SSLسرور، فضای بکاپ، فضای ابری ارائه گواهی امنیتی 

آچارباز برند تحت مالکیت شرکت فالنیک می باشد که در حوزه ارائه خدمات و تعمیرات 8,91663آچارباز60

کلیه خدمات آچارباز دارای ضمانت . تخصصی و خدمات عمومی در محل فعالیت می کند

رسانه خبری دیجیتال مارکتینگ تبلیغات در فضای مجازی271932آخرین خبر61

سرور ، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه38485آداک فن آوری مانیا62

 یا مدیریت ارنباط با CRMطراحی سایت و تولید نرم افزارهای تحت وب و نرم افزار 31B254آذران وب63

مشتری ، طراحی اپلیکیشن موبایل تحت اندروید و ای او اس ، رتال سازمانی و ثبت 

شمیم  )خالق استارتاپ های ناب و سود آفرین همچون 40732آراتل آفتاب64

(سالمتی،داروپین،بازیکده،گلوری،لومینوس و بیتل

طراحی گرافیکی طراحی سایت سئو و بهینه سازی خدمات چاپ31A106آرایه چاپ65

مجازی سازی زیرساخت، شبکه و دسکتاپ- فنآوری اطالعات و ارتباطات 38450آرتا ویژن رها66

نرم افزار تجارت الکترونیک31B231آرسینا67

باتری و یو پی اس51525آرمان باطری68

طراحی وبسایت و سامانه های تحت وب توسعه اپلیکیشن های موبایل پیاده سازی 31B200آرمان پردازان نوژن69

پلتفرم های کسب و کار دیجیتال راهکا ر های هوشمند سازی سامانه گردآوری داده و کالن  

تولید کننده کارتریج های ساخت داخل ایرانی با برند ایرانی آریا اچ پی31B244(آریا هدف پایدار )آریا اچ پی 70

تولید دستگاه های ردیاب خودرو ، ضبط خبرنگاری ، تلویزیون و سایر تجهیزات صوتی و 44B1008آریا شایگان الکترونیک71

.تصویری و الکترونیکی

(کارتریج لیزری )تولید مواد مصرفی پرینتر 38479آریا لیزر ایرانیان72

 و هوش BPMS)تولید نرم افزار های مدیریت گردش کار و مدیریت داده های سازمانی 31A126آرین نوین رایانه73

(سازمانی

تبلیغات آنالین، تبلیغات شبکه های اجتماعی، تولید محتوای . تجارت الکترونیکraaz8,91633آژانس دیجیتال مارکتینگ 74

دیجیتال، تولید اپلیکیشن، ساخت وب سایت

یاراپالس به کسب و کار ها در توسعه فضای آنالین با استفاده از ابزار ها و تکنیک های 12,131854آژانس دیجیتال مارکتینگ یاراپالس75

بازاریابی دیجیتال یاری می رساند و می تواند بهانه ای باشد برای شروع گفتوگوی صمیمی 

فناوریهای مالی8,91605آسان بورس76

آسان نت77
فضای باز سالن 

میالد و آلمان
اینترنت2060

7Sسالن - کانتر آسپا بیم78 وب اپلیکیشن مدیریت زمان، تامین و تدارکات پروژه های ساختمانی بر بستر پردازش 89-90

.ابری و مدلسازی اطالعات ساختمان

کابل و تجهیزات شبکه و فیبر نوری تولید داخل ، خدمات مشاوره و طراحی شبکه های 35335آسیاارتباط کام79

کامپیوتری

7Sسالن - کانتر آکادمی خالقیت80 آموزش خالقیت و کسب و کار،ایده پردازی برای کسب و کارهای نوپا،نوآوری در شرکت 61

ها

 کالود - smart remote monitoring and control - خانه هوشمند - 61434IOTسالن - ترندز آکام مکاترونیک نوین فناور81

(cloud)

یوپی اس، باطری، کابینت باطری، استابیالیزر، اینورتر51549آلجا82

آموزش تخصصی تصحیح رنگ و نور دیجیتال40713آموزش فارسی تصحیح رنگ و نور دیجیتال83

مادیا، یک بازارچه آموزش آنالین در قالب پلتفرم نرم افزاری است، که به کاربرانش کمک 10,111760آموزش های آنالین مادیا84

میکند، فارغ از زمان و مکان، هم آموزش بدهند و کسب درآمد نمایند، هم آموزش 

7Sسالن - کانتر irprogramآموزشگاه تخصصی برنامه نویسی 85 آموزش برنامه نویسی و آموزش های آنالین83

7Sسالن - کانتر آن آموز86 آن آموز یک پلتفرم آموزش آنالین است که دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در 57

محتوای ارائه شده براساس نیاز کاربران، . حوزه های مختلف را تولید و ارائه می کند
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فهرست مشارکت کنندگان

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران

7Sسالن - کانتر آنابیز87 پلتفرم آزمایشگاه های غیر پزشکی کشور71

اپلیکیشن مدیریت دارایی8,91608آوای نزدیک سرمایه88

خدمات بازاریابی و فروش قطعات الکترونیکی12,131849آی سی یاب89

 کابلهای بریک آوت ، پچ کورد، پیگتیلFTTxتامین و تولید تجهیزات پسیو فیبر نوری و 35331باربد انرژی پیشرو90

آموزش و مشاوره بازاریابی31A108بازارسازان مدیر سبز قرن91

بازاریابی شبکه ای40A765بازاریابان ایران زمین92

خدمات توزیع آنالین میوه8,91672.1بازرگام93

 شروع به راه اندازی وب سایت فروشگاهی تخصصی عینک طبی و 95شرکت از سال 35345بازرگانی اپتیک وحدت94

 اپلیکیشن هوشمند توصیه عینک 98و در خرداد . افتابی و تجهیزات مرتبط کرده است

7Sسالن - کانتر باشگاه پیشنهاد95 باشگاه پیشنهاد ابزاری مدرن برای فروش گروهی با استفاده از شبکه های اجتماعی می 66

.باشد

آموزش ارزهای دیجیتال و بورس271905باشگاه کسب و کار ایرانیان96

بانکداری تجاری31A172بانک ملت97

استارتاپ در زمینه لوازم یدکی خودرو8,91602بانیترو98

باینو یک فروشگاه هوشمند بدون فروشنده است که متشکل از پایانه های فروشگاهی 12,131835باینو99

هوشمند و سیستم نرم افزاری جهت بهینه سازی الگوریتم های توزیع و فروش و 

کارت هوشمند-سخت افزار حضور و غیاب و کنترل تردد31B150برتراندیشان سناباد100

نرم افزاری38A585بردار هوشمند ماشین101

مانند سیستم  (BPMS)تولید نرم افزارهای سازمانی مبتنی بر زیرساخت سیستم ساز44A936برسا نوین رای102

....جامع منابع انسانی،سیستم های زنجیره تامین، مالی،اداری،

7Sسالن - کانتر برساوب103 برساوب یک سایت ساز آنالین بوده که در کوتاه ترین زمان ممکن یک وب سایت را به 106

.کاربر ارائه میدهد

طراحی و تولید پرینترهای سه بعدی ارائه خدمات گارانتی و پس از فروش برای 35334برنا نواوران پویا104

پرینترهای تولیدی

بازاریابی دیجیتال8,91666برنافناوران رایکا105

الکترونیک مخابرات ماکروویو و هوا فضا44B1025بسامد موج قائم106

فناوری اطالعات وارتباطات10,111741بستر هوشمند رسا آوا107

فعالیت در بستر بالکچین و ارزهای دیجیتال44B1021بالک مگ108

کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی40A753بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور109

7Sسالن - کانتر بنیان رایان سامانه110 نرم افزار اینترنت بازی های رایانه ای شبکه تحریم شکن101

ارائه دهنده خدمات نوین پرداخت الکترونیک38473به پرداخت ملت111

فناوری اطالعات و ارتباطات44B1006بهاران112

این شرکت در زمینه هوشمندسازی خودرو فعالیت مینماید و به طور خاص مبتکر اولین 61454بهداد تدبیر مبین آریا113

.دستگاه های عیب یاب و ردیاب شخصی خودرو می باشد

7Sسالن - کانتر بهداد تدبیر مبین آریا114 این شرکت در زمینه هوشمندسازی صنعت خودرو فعالیت دارد و اولین مبتکر دستگاه 93

های ردیاب و عیب یاب بلوتوثی شخصی می باشد

7Sسالن - کانتر بهسازان مجازی فناوری اطالعات آمارد115 تحت  (RPA)برنامه نویسی ربات های نرم افزاری و خودکارسازی فرایند های نرم افزاری 133

سیستم عامل ویندوز و وب
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تولید آل این وان ، مینی پی سی ، تین کالینت ، استند38430بهین تکنولوژِی116

-فناوری اطالعات و امنیت 44B1055بهین راهکار توسعه پیشرو117

فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های یو پی اس باتری و استابالیزر51579بهین نیرو مبدل118

7Sسالن - کانتر بوفه سبز119 تولید و عرضه آنالین آبمیوه تازه کلدپرس و نوشیدنی های سالم نوآورانه128

7Sسالن - کانتر اپلیکیشن ارایه، اشتراک و رزرو آنالین پارکینگ |بی پارک 120 حمل و نقل، پارکینگ112

تولید نور35356بیانی نور صنعت121

اپلیکیشن خرید و فروش آنالین12,131827بیدوپین122

ارائه کلیه خدمات بیمه ای271944بیمه سامان123

ارائه سیستم ها، محصوالت و خدمات مهندسی در حوزه های فناوری اطالعات و 61448(ایریسا)بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 124

ارتباطات، اتوماسیون صنعتی و مشاوره تخصصی کسب و کار

زیرساخت و واردات تجهیزات دیتاسنتر نظیر سرور استوریج و فایروال38491بین المللی نوین تراشه ویرا پارسیان125

فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز مخابرات هوشمند مرکز تماس هوشمند61463سالن - ترندز بین المللی هزار پیشه یکتا126

7Sسالن - کانتر پادمِید127 ارائه دهنده خدمات مولتی مدیا هدف متخصصین تیم پادمِید ارائه ی بهترین خدمات در 91

تولید پادکست ، تولید تیزرهای تبلیغاتی ، تولید برودکست و ساخت موسیقی )حوزه های 

سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری، راهکارها و تجهیزات ذخیره سازی 38494پارس ارتباط افزار128

دیتا،تجهیزات شبکه های کابلی و بی سیم، کامپیوتر شخصی، تلفن های همراه هوشمند، 

7Sسالن - کانتر پارس بیت129 بارگزاری مقاالت و مطالب علمی در زمینه فناوری - خرید و فروش تخصصی رمزارزها 98

مشاوره و ارائه راه کارهای مبتنی بر بالکچین و راه اندازی ماینینگ - بالکچین و رمزارزها 

تولید منابع تغذیه بدون وقفه44A940پارس کویر اروند130

-8,91685پارک علم و فناوری خراسان شمالی131 تمامی علوم مهندسی با تاکید بر فناوری-حمایت از استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا   

اطالعات، نانو، کشاورزی

132
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

زنجان
31B258فناوری اطالعات و ارتباطات

علم و تکنولوژی61438سالن - ترندز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران133

حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه جهت تجاری سازی51587پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان134

پارک علم و فناوری کرمانشاه در راستای حمایت و کمک به توسعه شرکت های دانش 8,91687پارک علم و فناوری کرمانشاه135

 با اخذ مصوبه 1385بنیان، ایده های نو و تاکید بر تجاری سازی نتایج تحقیقات از سال 

استارتاپها و شرکت - برق و الکترونیک - فناوری های نو - فناوری اطالعات و ارتباطات 8,91680پارک علم و فناوری گیالن136

مکانیک و ماشین آالت کشاورزی- های نوپا 

حمایت از تجاری سازی51585پارک علم و فناوری مازندران137

عام و فناوری8,91679پارک علم وفناوری یاسوج138

استارتاپ40724پاک چرخ ایرانیان139

7Sسالن - کانتر پاکپوش140 ارائه خدمات خشکشویی آنالین125

ارائه دهنده راه حل های یکپارچه سازمانی31A110پایا افزارگستر صدرا141

کیسهای صنعتی-تولید انواع رک مخابراتی51529پایاسیستم142

طراحی و تولید نرم افزار و طراحی وب سایت40703پدیده فناوران برین عصر جدید143

هوش مصنوعی و ترجمه ماشینی61427سالن - ترندز پردازش هوشمند ترگمان144
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هوش مصنوعی و ترجمه ماشینی8,91641پردازش هوشمند ترگمان145

پردازش تصویر و چاپ عکس10,111711پردازش هوشمند فناور هیراد146

شبکه و مرکز داده38493پردیس دیبا اندیشان147

حمایت از کسب و کارهای نوپای بخش کشاورزی10,111785پروژه کسب و کارهای نوپای وزارت جهاد148

IOT- وسایل نقلیه برقی- انرژی های نو61412سالن - ترندز پژوهشکده انرژی شریف149

مشاوره و آموزش8,91647پژوهشی صنعتی آریانا بهسان150

www.makhzaneab.comفروشگاه اینترنتی مخزن آب دات کام 31A116پالست نیک ساری151

کشوی پول -بارکد اسکنر- پرینتر چاپ بارکد -پرینتر حرارتی- صندوق های فروشگاهی38A581(آلمارکز)پهن دشت سهیل152

کیوسک

رسانه حوزه  تکنولوژی، فناوری اطالعات، خودرو، ویدیو گیم، اپلیکیشن و کسب و کار10,111778پویندگان آینده فناوری پرتو153

CRMتولید کننده نرم افزار 31A152پیام گستر154

نرم افزارهای تحت وب با تکنولوژی بانک اطالعاتی ابری31A104پیرامید155

سیستمهای کنترل -ساخت سیستمهای مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی اتاق سرور40A742پیشران صنعت ویرا156

 -bmsخانه هوشمند -هشدار دهنده های دما و رطوبت -اتوماسیون صنعتی -ابزار دقیق

طراحی سایت سئو سایت بازاریابی اینترنتی44A921پیشرو ارتباط157

شبکه کامیپیوتری و مخابراتی35360پیشرو بهینه نوآوران158

خدمات خودرو در محل12,131846پیشرو وندا هستی پویا159

مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان و : شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر71157پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد160

تجاری سازی کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه

تولید نرم افزار های تحت ویندوز ، طراحی وبسایت ، فروشگاه اینترنتی و تولید اپلیکیشن 31A136پیشگامان دامنه فناوری161

موبایل

7Sسالن - کانتر پیشگامان فناوری داده نوتریکا162 ایراد یابی و مشاوره- آنالیز و رده بندی شرکت های همکار - تست و برسی نرم افزار ها 94

7Sسالن - کانتر تاپ کوپن163 همکاری در فروش و ارائه کدهای تخفیف104

7Sسالن - کانتر تازه چین164 فروش خشکبار25

تولیدی40723تجارت الکترونیک عرش گستر165

شرکت پرداخت یار و دانش بنیان فعال در زمینه ی پرداخت و باشگاه مشتریان44A910تجارت الکترونیک کارامهر قشم166

تولید و مونتاژ لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل38469تجارت الکترونیک مارون167

ارائه دهنده سرویس ارسال پوش نوتیفیکیشن در وب سایت و اپلیکیشن به عنوان ابزار 8,91604تجارت الکترونیک نجوا168

بازاریابی

از طریق اپلیکیشن و وب سایت بیمیتو هر لحظه و هر جایی که هستی می تونی به صورت 8,91692تجارت الکترونیک نوین نار169

فقط کافیه به چند تا سوال ساده، جواب بدی تا بتونی کیفیت و . آنالین بیمه بخری

عدالت آموزشی، ارائه به روز آموزش مطابق با استانداردهای .مشاوره و آموزش کسب و کار40A752تجارت راه طالیی تینو170

ویدان یک پلتفرم آموزشی هوشمند است که از .بین المللی، ارائه آموزش موثر و کاربردی

دیجیتال مارکتینگ10,111781.1تحلیل ارتباط ماجراجویان171

اپلیکیشن موبایل51524تحلیلگران اطالعات پویا بین الملل172

ارائه دهنده تجهیزات و راهکارهای ذخیره سازی و پشتیبان گیری اطالعات38444تحلیلگران اطالعات نگاره173
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نرم افزارهای فروشگاهی و حسابداری38A504تحلیلگران رمزینه آریا174

فناوری اطالعات- امنیت - شبکه 40711تدبیرگران سرزمین هوشمند175

راهکارهای یکپارچه خدمات فروشگاهی، پرداخت و تجارت الکترونیکی38495"شاپ"تراکنش همراه ایمن 176

نرم افزار مدیریت تصاویر اتاق- سیستم هوشمند نظارت تصویری - هوش مصنوعی  -61433.1سالن - ترندز ترویج کاربردی فناوری اطالعات مبین177  

نرم افزار تشخیص احساسات، جنسیت و سن- نرم افزار تشخیص چهره - مانیتورینگ 

7Sسالن - کانتر تریپ ساز178 گردشگری56

7Sسالن - کانتر تریژر179 به طور خاص در حوزه جنگل زایی و بیابان زدایی با )فناوری بالکچین و محیط زیست 79

(استفاده از ظرفیت های فناوری بالکچین

FMCG- سوپرمارکت آنالین 10,111704تزول مارکت180

کیوسک های سفارشگیر دیجیتال ساینج بارکد خوان : تکنولوژی های کسب و کار شامل38A573تعاونی ترنا سیستم181

...........صندوق فروشگاهی و

تولید تیزرهای تبلیغاتی و موشن گرافیک10,111756تک تیزر182

باطری-شارژر-اینورتر-استابیالیزر- یو پی اس 51533تکام183

7Sسالن - کانتر تکتاکران سامانه تدبیر184 خدمات فناوری اطالعات و نشر دیجیتال23

فنی و مهندسی35343تکفام پرداز صنعت پاسارگاد185

تولید، فروش، مشاوره ، طراحی ،پیاده سازی وپشتیبانی سیستم های مبتنی بر تجهیزات 44B1014تالش توسعه نیک آریا186

GPS مبتنی بر avlمدیریت ناوگان حمل و نقل  - Gatewayشبکه شامل روتر و 

7Sسالن - کانتر تواناشو187 ویژه کسب وکارهای - تولید محتوای ویدیویی ، متنی با محوریت آموزش کسب وکار55

خانگی و فریلنسرها

طراحی و تولید دستگاه های خودپرداز طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای خودپرداز و 51570توسعه ارتباطات آراز188

شبکه شتاب بانکی

پیمانکار شبکه های مخابراتی، کامپیوتری و رادیویی51583توسعه ارتباطات و اطالع رسانی سپهر شبکه اسپادانا189

 پشتیبانی شبکه firewall و UTMتولید و ارائه محصوالت بومی امنیت شبکه 31B252توسعه امن کیان190

IP Imen NG  Firewall-UTM  IP Imen LAN  MAN  IP Imen App 

باشگاه وفاداری مشتریان و خدمات پرداخت12,131832توسعه تجارت ایده پردازان سپنتا ایساتیس191

سوپرمارکت اینترنتی31B242توسعه خدمات دریان192

ارائه خدمات آی تی به شرکت ها51569توسعه راهکار آینده193

اطالعات استخدام شغلی8,91676توسعه رایانه ایساتیس194

-تولید نرم افزار-فناوری اطالعات-تولید پیام رسان اجتماعی38492توسعه سامانه پویش رسانه آسیا195

فروشگاه ساز هوشمند8,91672توسعه فناوران فاخته196

فروش بیمه12,131811توسعه فناوران مالی رایا197

تجهیزات مخابراتی و پسیو شبکه44B1038توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس198

سامانه حضور و غیاب آنالین در بستر وب و موبایل اپلیکیشن271950توسعه فناوری دینگ199

7Sسالن - کانتر توسعه کسب و کار زعفرانیه200 استارتاپ-سایت فروشگاه آنالین 92

تولید اپلیکیشن12,131830توسعه مدیریتی راهبردی امین201

خودرویی. نیرو گاهی . مخابراتی . صنعتی . تولید انواع باتری های یو پی اس 51527توسعه منابع انرژی صبا باتری202
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ERPسیستم های یکپارچه سازمانی 31A176توسعه یکپارچه ایلیا203

تولید کننده لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل38453توسن سیستم شرق204

 و KYCاولین پلتفرم احراز هویت دیجیتال کشور، خدمات مبارزه با پوبشویی، خدمات 12,131822تولید،داده کاوی و اقتصاد اطالعات یوتاب205

KYB و ...

و باتری های دیپ  (gel)باتری های ژل -(یو پی اس)باتری های سیلد لید اسید ساکن 51599تولیدی بازرگانی پویان پیل پرتو ماندگار206

(deep cycle)سایکل

تولید کابینت باطری وانواع یو پی اس51557تولیدی پایدار سازان قم207

-44B10241تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا208 نصب و راه اندازی و ارائه خدمات مرکز تلفن و کال-2تولید مرکز تلفن کم ظرفیت   

تولید پیجینگ تحت شبکه شامل آمپلی فایر، بلندگوی سقفی و ستونی و سامانه-3سنتر   

ارائه خدمات انالین خودرو، ارسال قطعات و تعمیرات در محل10,111733تیاک209

آموزش کامپیوتر و موبایل/ ویدیومارکتینگ و برندسازی ویدیویی 40A758تیک زوم210

نشر دیجیتال12,131858ثمین گسترش کیان افراز211

 و باتری شارژر صنعتی و نیمه صنعتی و استانداردupsتولید کننده انواع 51567جُستار دانش علم و صنعت212

با هدف بهبود شیوه های هوشمند کاریابی آنالین و ارتباط موثر  (job.ir)سامانه جاب 10,111707(Job.ir)جاب 213

تالش نموده تا روند جستجوی کار « جاب». کارفرمایان و کارجویان طراحی شده است

فناوری های محاسباتی توزیع شده، رایانش ابری، کالن داده ها، بالکچین، اینترنت اشیا61407سالن - ترندز جامعه رایانش ابری ایران214

7Sسالن - کانتر جزوه ننویس215 استارتاپ در زمینه آموزش به شکل فروشگاه اپلیکیشن58

جمع آوری داده، امنیت اطالعات61441سالن - ترندز (جامع)جستجوی ابتکاری در منابع عمومی216

7Sسالن - کانتر جوی لینگو217 فناوری اطالعات و ارتباطات اپلیکیشن های موبایل بازاریابی دیجیتال67

7Sسالن - کانتر جی ولت218 فین تک74

امنیت نرم افزار و شبکه35334.1چابک سازان فناوری اطالعات219

7Sسالن - کانتر چرخ220 در زمینه . در ایران(مترو)اولین اپلیکشن پیک دوچرخه وپیک پیاده.استارت آپ چرخ08

محیط زیست و کار افرینی

 با هدف طراحی و تولید نسل جدیدی از محصوالت 1393برند تجاری ماهوت در سال 12,131851چرم سازان مبتکر ماهوت221

. جانبی و فراهم کردن قابلیت شخصی سازی برای دستگاه های هوشمند تاسیس شد

 درجه دیجیتالی و نتیجه محور، مدیریت شبکه اجتماعی، سیستم مدیریت 360تبلیغات 8,91618چشم انداز برازمان222

...ارتباط با مشتریان، تحول دیجیتالی، هوش تجاری و هوش مصنوعی و 

فروش آنالین آب معدنی8,91661چه گوارا223

تولید کننده نرم افزار38A513حامی داده پردازی پارسیان224

نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری31B248حساب رایان پارس225

پیش شتابدهنده و فضای کار اشتراکی10,111768خانه استارتاپ کرج226

موبایل، لوازم جانبی، خدمات موبایل51531خانه موبایل ایران227

سامانه تحریریه آنالین خبر و سایت خبری8,91644خبرسافت228

شتابدهنده حوزه مدیا و سرگرمی- رسانه 71161خبرگزاری جمهوری اسالمی229

ارائه خدمات شبکه تلفن همراه، خدمات اینترنت پر سرعت ثابت و همراه و ارائه برنامه 38465خدمات ارتباطی ایرانسل230

های کاربردی

فانوس پرینت سامانه ای جهت ساده کردن خدمات چاپ با سرویس هایی نظیر 10,111737خدمات آنالین چاپ فانوس پرینت231

ما قصد داریم محیطی . قیمت دهی، آپلود فایل و سفارش کار در سریع ترین زمان ممکنه
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تجارت الکترونیک10,111783خدمات روز تجارت الکترونیک عرش232

کارتون را ساده کرده هر وقت شما بخواین می  (واشلین  )خشکشویی آنالین واش لین 10,111728خشکشویی آنالین واش لین233

آییم لباس هاتون را می بریم و هر وقت که شما بخواین ، بهتون تحویل می دیم ، حتی 

طراحی و ساخت بازی های رایانه ای و موبایلی پلتفرم گیمسنتر پلتفرم مگااپ بازی ها و 271960خالق بازی سازان جوان234

برنامه های آنی دس گرمی

اپلیکیشن ارایه خدمات درمانی در منزل12,131855(طب هوشمند همراه)خوب شو235

خرید و فروش آنالین خودروهای کارکرده458,91632خودرو 236

شرکت دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی، برنامه نویسی و آی تی12,131801خورشیدسافت237

سایت ساز و فروشگاه ساز10,111714داده پردازان ایده شرق238

38471ERPداده پردازان دوران239  - S EC UR ITY  - NETWORK

صنعت انفورماتیک40700داده پردازی ایران240

فروش خدمات اینترنتی35339داده پردازی رسپینا241

7Sسالن - کانتر داده پردازی کافه بلوط242 .طراحی گرافیک، طراحی اپلیکیشن ویندوزی، موبایل و وب سایت80

خدمات سرور و هاستینگ ، خدمات دیتاسنتر و کولوکیشن51597داده پردازی مبین هاست243

ارائه دهنده سامانه ویدئو کنفرانس، راهکارهای ذخیره سازی و امنیت اطالعات31B236داده رایانش ابری پردیس244

طراحی و پیاده سازی راه کارهای نرم افزاری و سخت افزاری سازمانی در حوزه امنیت و 40731داده سنجی حصین سیستم نور245

امنیت شبکه

تجارت الکترونیک12,131806داده گستر روناک ایرانیان246

7Sسالن - کانتر داروچی247 ارائه خدمات استارتاپی در حوزه سالمت24

تولید نرم افزار31A156داناپرداز248

خدمات تولید محتوا متنی، تصویری و خدمات استراتژی محتوا شامل شخصیت 8,91611دانش افزاری فرانگار249

برند،پرسونا مخاطب ،نقشه راه محتوا، خدمات مشاوره و آموزش تخصصی بازاریابی محتوا

 ، طراحی سایت،بیمه ،گردشگری، برنامه نویسی، تبلیغات اینترنتیITدر حوزه 40716دانش گستران ایرسا250

آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات51546(آموزشگاه رایان کالج)دانش گستران توسعه رایان 251

سالمت الکترونیک10,111705دانش گستران لک لک252

تحلیل کالن داده، رایانش ابری،پردازش تصویر، توسعه برنامه های کاربردی، اینترنت اشیاء61453دانشگاه الزهرا253

آموزشی و پژوهشی10,111738دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد254

دانشگاه صنعتی شریف با اهداف آموزشی و پژوهشی، سابقه ی طوالنی مشارکت در 44B1002دانشگاه صنعتی شریف255

طرح های عظیم صنعتی و همکاری با شرکت های صاحب نام در انجام قراردادهای صنعتی 

تجارت الکترونیک10,111739.1(سهامی خاص)دانه آرمان دیار 256

7Sسالن - کانتر درگاه پرداخت اینترنتی پکپی257 تسهیل، تسریع و  • (درگاه پرداخت اینترنتی و اپراتوری)استارتاپ حوزه فینتک : پکپی77

ارائه مدل های متنوع پرداخت بر اساس ترکیب  •بهینه سازی پرداخت کسب و کارها 

تولید نرم افزار و فعالیت های انفورماتیکی31A102دژافزارنت258

تلفن مجازی، دفترکارمجازی و )ارائه راهکارها و زیرساخت های توسعه کسب وکار 10,111759دفتر کار همراه259

(حقیقی، فکس اینترنتی، پیامگیر صوتی، آدرس پستی تهران، دفترکار با مالکیت زمانی

7Sسالن - کانتر دکتر کارآفرینی260 مشاوره کسب و کار، صادرات و تبلیغات دیجیتال27
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دنیای مجازی رایان261
فضای باز بین 

 و 37، 35سالن 
عینک واقیعت مجازی- نرم افزار - تولید محتوای الکترونیک - نشر دیجیتال 2082

طراحی سایت10,111762دنیای ایده های تابان فناوری262

7Sسالن - کانتر دوزاژ263 هدف اولیه ایجاد یک مارکتپلیس . دوزاژ استارتاپی در حوزه سالمت دیجیتال است103

(marketplace)  برای داروخانه هاست که در انجا امکان عرضه محصوالت و خدمات

7Sسالن - کانتر دوزلی بوک264 پلتفرم کتاب داستان شخصی سازی شده کودک130

7Sسالن - کانتر دی آی تی وی265 ارائه راهکار مدیریت نمایشگرهای تجاری، سازمانی و تبلیغاتی26

دیالوگ یک اپراتور مجازی هوشمند است که وارد تیم پشتیبانی از کاربران 12,131856دیالوگ266

کسب وکارهای مختلف می شود و مانند اپراتورهای دیگر با کاربران مکالمه می کند به 

تجهیزات فروشگاهی38A533دیبا الکترونیک صبا267

 Data Mining داده کاوی Text Mining متن کاوی Big Dataکالن داده ها 44A926دیتاک268

 Machine Learning یادگیری ماشین Image Processingپردازش تصویر 

 Data Mining داده کاوی Text Mining متن کاوی Big Dataکالن داده ها 61430سالن - ترندز دیتاک269

 Machine Learning یادگیری ماشین Image Processingپردازش تصویر 

دیدئو یک موتور جست و جوی هوشمند است که از بین میلیاردها ویدئوی موجود در 10,111784دیدئو270

ویدئوهای مرتبط با عبارت جست و جو شده را برای شما نمایش ... یوتیوب، آپارات و 

7Sسالن - کانتر دیزاینو271 طراحی گرافیکی آنالین100

تولید کننده ردیاب خودرو31A100رادشید272

تولید مینی پیسی تین کالینت وب کیوسک35333رادمان صنعت رایانه273

 بزرگترین مارکت عرضه قالب و افزونه www.rtl-theme.comاستارتاپ راست چین 10,111701راست چین274

 برنامه نویس و بیش 2800 ، 170های آماده فارسی در دنیا است در حال حاضر الکسای 

فناوری اطالعات و گردشگری10,111761راهدون275

طراحی و برنامه نویسی وب سایت، خدمات تخصصی هاستینگ ، برنامه نویسی و طراحی 31A137راهکار اندیشان توسعه فناوری رایا276

اپلیکیشن های تلفن همراه، دیجیتال مارکتینگ، خدمات بهینه سازی وب سایت و 

حوزه پرداخت بین المللی ارزی خرد10,111744راهکار پرداز یک پی277

نرم افزاری و انفورماتیکی و تولید نرم افزار40708راهکار مهریاسان278

راهکارهای نرم افزاری31A160راهکار نوین سیاق279

تولید نرم افزار و اپلیکیشن های کاربردی و آموزشی38415راهکارهای ماندگار هوشمند به فن280

فینتک61438سالن - ترندز راهکارهای هوشمند پیراد281

فناوری اطالعات و ارتباطات هوش مصنوعی44B1027راویس فناوران ویرا282

در حوضه شبکه های کامپیوتری و خدمات مربوط به آن فعالیت میکنیم31B224رایان اندیشه مایا283

شرکت مشاوره استراتژیک در حوزه تجاری سازی و ارزشگذاری استارت آپ هابعالوه 71159رایان توسعه پایا284

بعنوان مشاور عالقمندان به سزمایه گذاری در این حوزه نیز فعالیت می کنیم

، IaaSشرکت رایانش ابری پیشرو در زمینه ی ارائه ی خدمات رایانش ابری در حوزه های 8,91695رایانش ابری پیشرو285

PaaS، BaaS و VDIفعالیت می کند .

طراحی نرم افزارهای تحت وب و موبایل و همچنین طراحی نرم افزار های سفارشی و 12,131860رایانش پارس286

سیستم های کسب و کار الکترونیک

7Sسالن - کانتر رایتینو287 ماشین های اداری ، تجهیزات مراکز داده ،  )رایتینو ، سامانه اعزام کارشناس حوزه رایانه 95

.به محل (نرم افزار و شبکه 

35378IT - AVرایمند رایانه288  - PDU  ...

سایت اطالع رسانی نمایشگاه ها و رویداد های ایران و خارج از کشور10,111752رخدادنما289
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7Sسالن - کانتر رخش290 نرم افزار مدیریت ناوگان و نیروی انسانی خارج از شرکت86

نرم افزار51581رزبان زبده اندیشه291

تولید نرم افزار های سازمانی طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی اپلیکیشن تلفن 51545ره نوردان دنیای مجازی پارس292

همراه سئو وبهینه سازی وب سایت

پیاده سازی سیستم . بردهای پردازشی و نمونه برداری فرکانس باال . الکترونیک مخابرات 35304رهپویان علم و صنعت اوا293

های مخابراتی

دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات اینترنتی10,111754رهداد نگاه خالق294

توامندسازی و آموزش نیروی انسانی جهت ورود به بازار کار8,91650رهنماکالج295

پرداخت الکترونیک38A518رهیاب رایان فردا نوین296

7Sسالن - کانتر رویای روشن بیداری297 و  (واقعیت مجازی) VRو  (واقعیت افزوده) AR فعال در زمینه تکنولوژی های itشرکت 30

هوش مصنوعی

پایگاه خبری حوزه فناوری271952زومیت298

ارائه سرویس های پرداختی آنالین12,131850زیبال299

(امنیت - مرکزداده - شبکه  )ارائه خدمات زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات 38481زیر ساخت امن خدمات تراکنشی300

(امنیت - شبکه - مرکزداده  )زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات 61456سالن - ترندز زیر ساخت امن خدمات تراکنشی301

طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای زیرساخت اتاق سرور و مرکز داده تولیدکننده 38434زیرساخت مرکز داده ارم302

سیستم های سرمایشی، مانیتورینگ، رک و متعلقات جانبی و انواع پاور ماژول ساده و 

دستیار هوشمند خودرویی61428سالن - ترندز زیروان پاوان303

اپلیکیشن خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا بصورت آنالین10,111795زیست اَپ304

ژاکت معتبرترین مارکت پلیس فروش محصوالت مبتی بر وب همچون قالب و افزونه 8,91671ژاکت305

. توسعه دهنده فعال است400 کاربر و 52000، با بیش از phpوردپرس، اسکریپت 

7Sسالن - کانتر ساپوآنالین306 ساپوآنالین در زمینه طراحی و تولید وبسایت و اپلیکیشن های تحت وب فعالیت می کند 107

محصول اول با نام ساپوچت که یک . و تاکنون دو محصول طراحی و تولید کرده است

7Sسالن - کانتر ساختمان یار307 استارت آپ ساختمانی جهت اتصال تامین کننده و نیروی کار و کارفرما به یکدیگر111

طراحی،تولید و تامین دستگاه ها و سیستم های مکانیزه و هوشمند اطالع رسانی و 35373ساخته های تعاملی مبنا پارس308

فروشگاهی و ارائه سرویس ها و خدمات مبتنی بر سیستم ها و تجهیزات لمسی

(دیتاسنتر)فناوری اطالعات و مرکز داده های علمی کشور35314سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران309

310
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 

جهاد دانشگاهی
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان10,111788

7Sسازمان فضایی ایران311 33-S حوزه فناوری فضایی42

فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران8,91696سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران312

سخت افزار و نرم افزار فروشگاهی و رستورانی38A565سام تدبیر آدنیس313

7Sسالن - کانتر سام کلینیک314 سرویس اینترنتی تعمیر موبایل و تبلت97

خدمات نگهداری و )اجرای زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات پشتیبانی 35308سامان ارتباط بهسا نت315

تجهیزات سخت افزاری در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات تامین هرگونه  (تعمیرات

سامانه اموزشی و پژوهشی اپلیکیشن الو استاد12,131816سامانه الو استاد316

سامانه کال می مشاوره و تماس رایگان از سایت12,131847سامانه کال می317

امنیت شبکه- علوم داده- ابر داده61424سالن - ترندز سامانه گستر سحاب پرداز318
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7Sسالن - کانتر ucheckسامانه نظرسنجی 319 پلت فرم آنالین جهت ساخت پرسشنامه های دیجیتالی و بدست آوردن دیتا و تحلیل 88

اطالعات

تجهیزات شبکه مخابرات44B1036سامانه هدایت اطالعات سها320

تجهیزات فروشگاهی سیستمهای مبتنی بر بارکد چاپگرهای بانکی چاپگر های حرارتی 35372سانا ایده پرداز ویرا321

سیستمهای کنترل تردد

استارتاپ حوزه پزشکی و سالمت8,91643سایت پزشکی و سالمت دکتر سوشا322

 ، مدرن سازی edgeزیرساخت های فناوری اطالعات ،ممیزی و ارزیابی دیتاسنترهای 61443سالن - ترندز سبحان سیستم کوثر323

iotدیتاسنتر ها برای پشتیبانی از 

(فین تک)ارائه دهنده راهکار پرداخت آنالین10,111766سپتا پرداخت324

صدور کارت : ارائه خدمات صدور کارتهای شناسایی،هوشمندو بانکی ،ارائه نرم افرارهای 44B1032سپهر انفورماتیک درخشان325

پرسنلی ، انبار ، تکریم ارباب رجوع و همایش

 و اپلیکیشنUSSDفعال در حوزه پرداخت از طریق 40A763ستاره درخشان همراه کیش326

تعمیر انواع کامپیوتر ... تعمیر انواع هارد سرور و... بازیابی اطالعات انواع هارد، مموری و44A919سخت افزار برتر327

...تعمیر انواع لپ تاپ های اداری، گیمینگ و... های خانگی، اداری، صنعتی و

ابداع کننده اپلیکیشن انحصاری یادگیری زبان انگلیسی،المانی،فرانسه،عربی و ترکی به 8,91646سرای لهجه سروش328

شیوه زبان مادری در قالب پکیج اموزشی همراه با کتاب و دی وی دی مرتبط با بیش از 

329
زیر مجموعه شرکت /سرآمد فن آوری اطالعات به پردازان

داده پردازی ایران
شرکت سرامد فن آوری اطالعات به پردازان زیر مجموعه شرکت داده پردازی ایران 61447سالن - ترندز 

اینترنت اشیا، بالک چین/فناوری اطالعات و ارتباطات

شهر آنالین کودک و خانواده10,111796سرسره330

طراحی و مدیریت اپلیکیشن روچی در زمینه فروش پارچه ، الگوهای خیاطی و ملزومات 38405سروش رایانه ایرانیان331

، محاسبه گر و شبکه خیاطان از جمله  (آموزش خیاطی)خیاطی همچنین آکادمی 

تولید نرم افزارهای اتوماسیون تولید نرم افزارهای صدا و تصویر فروش پهنای باند اینترنت 51548سروش رسانه332

 فروش تجهیزات صدا و تصویرITفروش تجهیزات 

راهکارهای گردشگری الکترونیک8,91670سفر مارکت333

.شتابدهنده در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه 8,91669سفیر نوآوران امید334

 ، iosدیجیتال مارکتینگ ،طراحی و بهینه سازی سایت طراحی اپلیکیشن اندروید و 40A734سفیرایرانیان کسری335

انفورماتیک

 و نوار POS-ATMتولید و توزیع انواع رولهای کاغذی بانکی ،فروشگاههایی رولهای 38A522سلطان رول کار336

صندوق و نوبتدهی و رولهای فکس و پزشکی

وارد کننده سخت افزار فروشگاهی38A569سمارایان صنعت337

فناوری اطالعات استارت آپ61432سالن - ترندز سنجش مهارت پایا338

تولید و نشر بازی271958سورنا پردازش آریا339

 دقیقه طراحی سایت 5فروشگاه ساز لوریکس با سئو پیشرفته و تحویل در کمتر از 38416سورنا وب هیرکان340

شرکتی، فروشگاهی، ساخت اپلیکیشن، سئو و بهینه سازی

تولید اتصاالت فیبرنوری38470سومیکو341

تولید اتصاالت فیبر نوری61445سالن - ترندز سومیکو342

طراحی و پیاده سازی وبسایت های اینترنتی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های 12,131852سوین وب343

موبایل بهینه سازی و سئو وبسایت بازاریابی اینترنتی راه اندازی مشاغل

7Sسالن - کانتر سیستم کالن ابری344 نرم افزاری21

پرس الین نرم افزار پرسشنامه آنالین و فرم ساز10,111708پُرس الین- سیستم گستر چیستا345

سیسنم پیجینگ تحت -سیستم کنفرانس و ترجمه-تجهیزات صوتی و تصویری حرفه ای44B1000سیماتک سامانه آریا346

تجهیزات آمفی تئاتر و سینما و مرکز همایش-تورگاید-شبکه

، network applianceتولید کننده سخت افزار کامپیوتری و شبکه امن شامل 61446سالن - ترندز سیماوا تکنولوژی347

thin cilent ،zero client
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7Sسالن - کانتر شایگان تدبیر پارسیان348 طراحی و توسعه نرم افزارهای مبتنی بر وب و موبایل122

اَپی اِکو بازاری است که توسعه دهندگان میتوانند در آن اَپی - اولین اَپی مارکت ایرانی 71155شبکه اپی اکو349

با استفاده از اَپی . را یافته، به آنها متصل شده و همچنین آنها را مدیریت کنند (API)ها 

اینترنت اشیا- هوشمندسازی 10,111734شبکه اشیا هوشمند انجیر350

ITطراح و مجری پروژه های 40A738شبکه پرداز تندیس آریا351

7Sسالن - کانتر شبکه پرداز نقش جهان پارتاک352 IT WiFi Marketingفناوری اطالعات 121

تولید نرم افزار مانیتورینگ و هلپ دسک40A755شبکه گستر کایر353

شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی و آی تی71160شتابدهنده آی تک354

شتابدهی استارتاپ ها10,111776شتابدهنده شریف355

شتابدهی استارتاپ های مبتنی بر فناوری های نرم12,131823شتابدهنده کسب و کار فردوسی356

هدایای تبلیغاتی با محوریت صنایع دستی ایرانی44A922شفق357

حمایت از شرکت های دانش بنیان از طریق ایجاد و مدیریت مراکز رشد و پارک های علم 35370شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان358

و فناوری

7Sسالن - کانتر شیدتگ359 کلیه خدمات پس از فروش از قبیل آموزش، تعمیر و تامین لوازم جانبی ساعت های 85

هوشمند

7Sسالن - کانتر شیرینیا360 فروش آنالین کیک و شیرینی خانگی64

7Sسالن - کانتر شیک دوچ361 بازار آنالین صنایع دستی سوزن دوزی،تلفیق هنرهای سنتی و مدرن،نوآوری در 145

بلوچی دوزی-محصوالت

تولید وب سرویسهای پایه نقشه دیجیتال که توسط آنها امکان راه اندازی سرویسهای 10,111789(سهامی خاص)شیوه نرم افزار گستر آسیا 362

.مکان محور امکان پذیر میگردد

شرکت دانش بنیان صبا ارتباط شریف طراح و تولید کننده انواع تجهیزات ارتباط وایرلس 44A907صبا ارتباط شریف363

.از جمله آنتن و دیگر ادوات پسیو مایکروویو برای باند های فرکانسی مختلف میباشد

تبلیغات و نشر دیجیتال پخش دیجیتال ویدئو نشر دیجیتال خدمات دیجیتال اپراتوری10,111715صباسل آریا364

فروش محصوالت تلفیق شده با هنر و تکنولوژی برای نگهداری صداهای ارزشمند 12,131825صداگرافی365

زندگیمون

صرافی آرمانی ارائه دهنده ی راهکار های پرداخت بین المللی برایی صنعت گردشگری و 61466صرافی آرمانی366

.فناوری های نوین مالی مبتنی بر ارز های رمز نگاری شده می باشد

 ،طراحی ، IPطراحی ، اجرا و نگهداری دیتا سنتر ، تولید مراکز سوئیچینگ مبتنی بر 38440صنایع ارتباطی پایا367

، طراحی ، اجرا و نگهداری شبکه های ( IOT )ساخت و اجرای اکوسیستم اینترنت اشیاء 

 ، رایانش ابریwanمشاوره ، طراحی ، اجرا و اموزش مراکز داده ، شبکه های 61442سالن - ترندز (آکادمی ارغوان)صنایع ارتباطی نانوتراشه پارس 368

ارائه راهکارهای نرم افزاری برای منابع انسانی و تولید دستگاه حضور و غیاب10,111743صنایع ارتباطی نانوتراشه پارش369

امنیت وب سایت و اپلیکیشن موبایل آزمون نفوذ طراحی سامانه های امن10,111739صنایع امن370

دستگاه برق اضطراری یو پی اس - انواع باتری های صنعتی اسیدی و نیکل کادمیوم51512صنایع بازتاب انرژی البرز371

U .P .S

صنایع تهویه پارس سعید372
فضای باز بین 

سالن خلیج 
تولیدکننده انواع سیستمهای حرارتی و برودتی و انواع فنهای سانتریفیوژ ، هواسازها2016

. صدور انواع ضمانت نامه با شرایط تسهیل شده. پرداخت تسهیالت با شرایط تسهیل شده12,131812صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران373

کارگزاری منابع مالی دستگاه های حوزه . مشارکت در طرح های فناور و دانش بنیان

ارایه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری71156صندوق توسعه فناوری های نوین374

سرمایه گذاری در قالب : ارایه خدمات و تسهیالت به شرکت های دانش بنیان شامل40A767صندوق نوآوری و شکوفایی375

سرمایه گذاری خطرپذیر، مشارکت، تسهیالت در قالب نمونه سازی، تجاری سازی 

سیم و کابل51519صنعت تجارت ویسمن376
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اینورتر- شارژر - باتری صنعتی - یو پی اس 51537صنعت رایان پارس377

صنعت و تجارت فناوران راسخون378
فضای باز بین 

سالن خلیج 
شرکت دانش بنیان راسخون در زمینه نانوتکنولوژی و تولید محصوالت محافظ سطوح و 2002

تابلوها ی اینبرد و آوتبرد ومانیتور های دیجیتال و محصوالت سازگار با محیط زیست 

گروه طراحان ایده پردز کاسپین نام گروهی از تعدادی دانش آموز مستعد و کوشا می 10,111732طراحان ایده پرداز کاسپین379

یکی از استارت آپ های ما . باشد که در زمینه راه اندازی استارت آپ در تالش هستند

طراحی اپلیکیشن |فروشگاه ساز  |سایت ساز  |طراحی سایت 12,131848طراحی سایت و سایت ساز یوتاب380

برق و الکترونیک طراحی و تولید یو پی اس باتری و شارژر51551طراحی و تولید آماک کوشا381

تلکام61438سالن - ترندز طرح و توسعه اتصال یکپارچه382

-تولید نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی - تولید ، طراحی ، مشاوره نرم افزار 31B220عامر اندیش هوشمند383

تولید نرم افزارهای کامپیوتری10,111764عامر اندیش هوشمند384

آموزش الکترونیک مرتبط با دانش آموزان و ارایه آموزش های سازمانی ویژه شرکت ها و 10,111753عدالت گستران عرصه آموزش385

موسسات از طریق اپلیکیشن تستیک پالس

7Sسالن - کانتر عروس اپ386 مدیریت بودجه و زمانبندی مراسم عروسی118

پنل آنالین جهت بکارگیری سرویس هایی . خدمات ارتباطی در حوزه دفاتر کار مجازی10,111709عزم داده پردازان387

.تلفن گویا، فکس، صندوق صوتی و منشی پاسخگو به تماس ها: شامل

تولید آنتن های شبکه31B243عصر ارتباط کاویان388

تلفن گویای : نرم افزار تایپ گفتاری فارسی نیوشا: هوش مصنوعی و پردازش گفتار نویسا31B205عصر گویش پرداز389

نرم افزار تبدیل عکس به متن : نرم افزار متن خوان فارسی بینا: هوشمند گفتاری آریانا

نرم افزار متن : نرم افزار تایپ گفتاری فارسی آریانا: هوش مصنوعی و پردازش گفتار نویسا61429سالن - ترندز عصر گویش پرداز390

صفحه خوان فارسی: تلفن گویای هوشمند گفتاری بینا: خوان فارسی نیوشا

7Sسالن - کانتر عصرداده391 فینتک65

شتاب دهنده و سرمایه گذاری ریسک پذیر8,91675عظیم کاال392

استارتاپ در زمینه مدیریت و تولید محتوا12,131804علمگراف393

استارت آپ معرفی تولید کنندگان ایران10,111757علی هایپر394

یک استارتاپ در زمینه ی تولید محتوای آموزشی در زمینه ی موسیقی ایرانی12,131842فارسی نت395

- فرا اپ سامانه ساخت آنالین اپلیکیشن و پلتفرم کارآمدی است تا صاحبان کسب و کار 12,131853فرا اپ396

بدون دانش برنامه نویسی با استفاده از . . . طراحان سایت و - دانشجویان و دانش آموزان

IT و IOTدر حوزه نرم افزار و 8,91645(سمیا  )فراز ارتباطات آسانا 397

 با NLPاولین محصول ما یک ربات سخنگو است که می تواند به کمک هوش مصنوعی و 10,111758فرایندمدارپیشرو398

محصول بعدی ما، موتور جستجوی هوشمند . مشتری یک گفتگوی خودکار برقرار کند

 جهت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیامICTجذب سرمایه گذاران بخش 51591فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام399

آنالیز و تحلیل شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بوسیله روش های مبتنی بر هوش 40A740(الیف وب  )فن آفرینان زندگی نو 400

پایشگر فضای مجازی تلگرام، اینستاگرام، توییتر، سایت های خبری . مصنوعی و کالن داده

فن آوران ایده پرداز صبا401
فضای باز بین 

سالن خلیج 
 پخش فیلم و سریال و انیمیشن در VODارائه سرویسهای دیجیتال از جمله سرویس 2006

بستر اینترنت

مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های رایانه ای و پیاده سازی شبکه نوین و رایانه ای و 61468فن آوران نوین رای نت402

سیستم امنیت شبکه و تحلیل سیستم

eFaceفن آوری اطالعات استارت آپ سامانه هوشمند ارائه خدمات آرایشی به بانوان 10,111736فن آوری اطالعات داده بان آریا403

آموزش برنامه نویسی اجرای پروژه های دیتابیس آموزش دیتابیس آموزش هوش تجاری31B215فن آوری اطالعات نیک آموز404

امنیت شبکه- آنتی ویروس - ایمیل سرور 44B1017فن آوری اطالعات و ارتباطات آرسس ایرانیان405
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7Sسالن - کانتر فن آوری چیدمان اتاق سه کنج406 اپلیکیشن دکوراسیون داخلی سه کنج نخستین اپلیکیشن چیدمان و فروش محصوالت 144

دکوراسیون داخلی که امکان چیدمان سه بعدی محصوالت واقعی موجود در بازار کشور را 

موتور جست و جو قیمت انالین10,111770فن گستران پیشرو بازار407

 |خدمات محتوا و ارزش افزوده  |فناوری زیرساخت و ارتباطات  |فناوری مالی و پرداخت 61452(فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)فناپ 408

راهکار های سازمانی و دولت الکترونیک |نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه 

 |خدمات محتوا و ارزش افزوده  |فناوری زیرساخت و ارتباطات  |فناوری مالی و پرداخت 8,91689(فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)فناپ 409

راهکار های سازمانی و دولت الکترونیک |نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه 

 |خدمات محتوا و ارزش افزوده  |فناوری زیرساخت و ارتباطات  |فناوری مالی و پرداخت 271948(فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)فناپ 410

راهکار های سازمانی و دولت الکترونیک |نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه 

واردات و فروش سخت افزار کامپیوتر و شبکه و قطعات و لوازم مربوط به نصب و راه 44A932فناوران اطالعات و ارتباطات شمالغرب411

ائه خدمات مرکز داده و محصوالت و خدمات مجازی سازی و ذخیره .اندازی شبکه

, Administration, Networkمرکز تخصصی آموزش های لینوکس و متن باز 35352فناوران آنیسا412

S ecurity, C loud C omputing ,Development (java ,C ,python,PHP ,

فروشگاه اینترنتی محصوالت تند گردش مصرفی سازمان ها و شرکت ها10,111763فناوران پاریز تجارت پارسه413

سامانه های تخصصی ناوگان حمل و نقل سیستم های پیشرفته مکاترونیک و رباتیک 61411سالن - ترندز فناوران طرح و توسعه سپنا414

سیسنم های مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی کنترلر های قابل برنامه ریزی دما، رطوبت 

مشاوره و تحقیق و توسعه-تولیدکننده تجهیزات انتقال مخابراتی 35321فناوری ارتباطات نوری دانیال موج415

، اپلیکیشن ERPتولیدکننده انواع نرم افزار حسابداری، مالی و یکپارچه سازمانی 61451فناوری اطالعات پارمیس416

...حسابداری شخصی رایگان، نرم افزار حسابداری فروشگاهی،حسابداری تحت ابر و

VOIPطراحی و تولید نرم افزار، شبکه و تجهیزات شبکه، تلفن های 31B264فناوری اطالعات و ارتباطات صنوبر417

رباتیک برنامه نویسی61414سالن - ترندز فناوری عصر سرعت تیرگان418

7Sسالن - کانتر فناوری های هزاره سوم419  در حوزه سامانه های نهفته و اینترنت اشیاء، در صنایع IoTاستارتاپی هستیم در حوزه 59

مختلف ورود نموده و در حال تحقیق و توسعه و ارائه راهکار و محصول مبتنی بر اینترنت 

POS و RFIDسیستم ها و راهکارهای مبتنی بر بارکد، 38A557فنی بازرگانی زبراسیا420

امنیت شبکه و اطالعات40A775فنی مهندسی امن پردازان کویر421

فنی مهندسی پرند نرم افزار422
فضای باز سالن 

میالد و آلمان
تهیه و تولید انواع نرم افزارهای آموزشی و کاربردی2042

فناوری اطالعات و ارتباطات، مخابرات، الکترونیک61423سالن - ترندز فنی مهندسی منشورکاشف423

(مادربردهای صنعتی، استند های لمسی)فناوری اطالعات و ارتباطات ، سخت افزار 44A924فنی و مهندسی پرسیس ارتباط خاورمیانه424

تولید کامپیوترهای کوچک ، تین کالینت و لوازم جانبی35319فورتیم425

7Sسالن - کانتر قاین شاپ426 فروشگاه اینترنتی تجارت الکترونیک81

7Sسالن - کانتر  چاربیدار24کار و کسب حمل427  با هدف یکپارچه سازی صنعت حمل و نقل و 24سامانه اعالم بار اینترنتی حمل 147

جلوگیری از سوءاستفاده دالالن این حوزه و همچنین ایجاد ارتباطی مستقیم میان 

تولید نرم افزار تخصصی مدیریت ارتباط با مشتریان38463کارا افزار ایده آل428

7Sسالن - کانتر کارا ایده429 کارا ایده یک تیم فعال در زمینه طراحی پلتفرم های کاربردی و خالق می باشد و به 127

تازگی در زمینه مدیریت آموزشگاه و آموزش آنالین محصولی به نام کارا کالس ارائه 

اتوماسیون کنترل تردد ، اتوماسیون اداری و کنترل دسترسی38A500کارادوهزار430

همکاری در فروش، این شرکت با فروشگاههای اینترنتی قرارداد دارد و در صورت خرید 12,131839کاراشید پردیس431

کاربر از طریق وب سایت کشینه از هریک از فروشگاههای طرف قرارداد، درصدی از مبلغ 

تجارت الکترونیک خدمات آنالین کسب و کار40705کارآفرینان نوآور پابه کار432

کاربوی یک شرکت دانش بنیان و سامانه هوشمند خدمات خودرو و کارواش نانو در محل 10,111772کاربوی433

خدماتی از قبیل تعویض روغن؛لنت،باتری و غیه در محل مشتری . مشتری می باشد

ارایه راه حل جامع وچندگانه پرداخت الکترونیک،ارایه خدمات به کلیه بانکهاوموسسات 44A965کارت اعتباری ایران کیش434

مالی ایران وخاورمیانه،تامین سودورعایت متوازن منافع کلیه ذینفعان،جلب رضایت 
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7Sسالن - کانتر +کارجو435 منابع انسانی69

7Sسالن - کانتر کاروشا436 اینترنت اشیا خودرو های هوشمند132

ارائه راهکارهای لید- 2در ایران « پرداخت به ازای نتیجه»ارائه اولین پلتفرم تبلیغاتی  -10,1117031(آژانس بازاریابی نتیجه گرا)کافه لید 437  

 ،و بازاریابی به ازای نتایج کسب شده در صنایع گردشگری (CPA , CPL) مارکتینگ

سرویس راه اندازی فروشگاه اینترنتی به سادگی و بدون نیاز به هیچ دانش فنی12,131845کاموا438

نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری و تعمیر سرویس و خدمات نگهداری فنی 51511کاوش پرداز کاسپین439

تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ارائه و -سیستم های کامپیوتری

کتاب الکترونیکی44B1019کتابته440

7Sسالن - کانتر کسب و کار اجتماعی فناوری زند441 تجارت الکترونیک75

تولید اپلیکیشن های آموزشی8,91625کسب و کار خوارزم442

7Sسالن - کانتر کسب و کارهای شمیم سپهر443 برگزاری مزایده آنالین و فروش آنالین کوپن تخفیف78

کالسند سرویس مشاوره آنالین - استارت آپ آموزشی در حوزه مشاوره آنالین تحصیلی 10,111719کالسند444

.تحصیلی ویژه تمامی دانش آموزان می باشد

تجارت الکترونیک و تبلیغات در حوزه امالک و مستغالت10,111774(کیلید)کالن داده شهر فناوران 445

بستر به اشتراک گذاری اطالعات و آموزش های بازی های رایانه ای10,111793کنسول446

فروش اینترنتی گل و گیاه با امکان ارسال به سراسر کشور8,91631کیانا فردوس شهر447

خدمات تلفن همراه، اینترنت اشیا، خدمات ارزش افزوده در حوزه بانکی و مخابراتی و 44A957(سامانتل)کیش سل پارس448

سازمانی

...تولید نرم افزارهای تردد ، تغذیه ، حراست و 31A168کیمیاگران سرزمین رایانه449

طراحی و تولید نمایشگر و تابلوهای سه بعدی هوشمند، نمایشگرهای هولوگرافیک، 35364گرایش نور پردیس بلقیس450

تصویرپردازی سه بعدی و دستیار مجازی هوش مصنوعی

تولید کننده نرم افزار و بازی31B226گروه آموزشی درنا451

ارئه خدمات مشاوره جهت تناسب اندام و کاهش وزن40704گروه به اندام دکتر کرمانی452

(Appex)برگزارکننده نمایشگاه اپلیکیشن 8,91626(ITG)گروه تجارت اطالعات کوشا 453

454
گروه توسعه کاربردی فن آوری اطالعات نت سازان اصفهان 

(گروه تکفانت اصفهان )
تامین تجهیزات شبکه ، ویپ و ویدئوکنفرانس35327

ریبون صدورآنی )تولیدکننده مواد مصرفی ماشین های اداری با برندهای هایریک و کِپسو 44B1046(KPCO)گروه تولیدی کپکو 455

(کارت ،کارتریج و یونیت دارم 

تولیدکننده تابلو های برق صنعتی رک های شبکه و مخابراتی طراحی ، مشاوره و پیاده 35366گروه صنعتی مبتکر456

سازی مراکز داده

گذاری، صندوق ¬ها و واحدهای سرمایه¬الشرکه شرکت¬گذاری در سهام، سهم¬سرمایه61457سالن - ترندز گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا457

یا سایر اوراق بهادار،فعالیت در زمینه تولید و پشتیبانی و خرید و فروش سیستم های 

طراحی و تولید نرم افزار های سازمانی31A164گروه نرم افزاری پیوست458

اداری و مدیریتی- ارائه کننده نرم افزارهای مالی31B229(جهش پژوه نگر)گروه نرم افزاری شیز459

ایجاد اپیلیکیشن های با ایده های نو و کاربردی10,111773گروه نوآوران داده پردازی کوشان460

7Sسالن - کانتر گوشتالو461 فروش آنالین گوشت و محصوالت پروتئینی134

7Sسالن - کانتر المینگو462 کافی . المینگو یک پلتفرم هوشمند تولید آنالین قرارداد و مشاوره حقوقی تخصصی است116

است قرارداد مورد نیازتان را از بین قراردادهای هوشمند طراحی و تدوین شده توسط 

فروش و نصب تجهیزات شبکه61444سالن - ترندز الوان ارتباط463
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7Sسالن - کانتر لمباس464 تا زمان  (کارخانه/مزرعه)اینترنت اشیا رهگیری محصوالت غذایی از مبدا تولید- بالکچین 120

مصرف با استفاده از تکنولوژی بالکچین و استفاده از سنسور

لوجیکو، برنامه مدیریت ناوگان و کارمندان میدانی مثل پیک ها، ویزیتور ها، عوامل 10,111720لوجیکو465

ما به مدیران کمک می کنیم تا با پیگیری و . می باشد... پخش، سرویس مدارس و 

7Sسالن - کانتر لیگوکاپ466 لیگوکاپ یک سامانه ی آنالین برای تمام کسانی ست که در حوزه ی برگزاری مسابقات 73

. فعالیت دارند یا می خواهند مسابقات مورد عالقه شان را پیدا کرده و در آن  شرکت کنند

استارتاپ حمل و نقلی10,111722لینک467

تولید تجهیزات استودیویی شامل میکروفن های بی - تولید سیستم کنفرانس دیجیتال 51502(گروه صنایع بعثت)ماشینهای اداری بعثت 468

- نورهای استودیویی - شاریو و تراکینگ دوربین - کرین های فیلمبرداری -سیم 

سفارش آنالین غذای شرکتی12,131857سپهر فرتاک ایرانیان- مامان پز 469

پرداخت الکترونیک10,111777(پی پینگ)مانا تدبیر آواتک 470

 درجه اتوماتیک360تولید و فروش دستگاه عکسبرداری 35365ماندگار تدبیر ارک ایرانیان471

رزرواسیون آنالین سالن های زیبایی8,91665ماه رایا نوین گیتا472

انتشار مطالب آموزشی و تخصصی کامپیوتر و شبکه61418سالن - ترندز ماهنامه شبکه473

تولید کننده نرم افزارهای مالی و اداری31A143مبناداده آرین سیستم474

7Sسالن - کانتر مجازی ساز یوتاب475 ارائه خدمات پردازش ابری09

مؤسسه ای مردم نهاد در زمینه توانمندسازی افراد دارای معلولیت8,91684مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد476

- خدمات آموزشی - امور اداری - امور مالی و بازرگانی - نرم افزارهای فناوری اطالعات 44B1011مجتمع فنی آموزش مهندسی پارت477

عمران معماری- گردشگری 

آموزش، انتشارات ، انفورماتیک44A963مجتمع فنی تهران478

انجام امور آموزشی و فن آوری اطالعات و نرم افزارهای رایانه ای و شبکه10,111725مجتمع فنی مهد پردا پژوهان479

7Sسالن - کانتر مجموعه هنری چاپکده480 هدف چاپکده . چاپکده سرویس آنالین چاپ عکس های دیجیتال و محصوال مرتبط است 62

سهولت در سفارش و افزایش در کیفیت چاپ عکس های شما در قالب محصوالت متنوع 

خرید ، فروش ، واردات ، صادرات و مشاوره و طراحی جهت تجهیزات و پروژه های 35374مدیا موج ارتباط481

کامپیوتری ، مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و کلیه تجهیزات وابسته ، 

482
مدیریت اجرایی شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
 دانشگاههای کارآفرین، سبز و هوشمند4دانشگاه نسل  (هوشمند)شهر دانش35306

تولید نرم افزار تحت وب و موبایل، خدمات ابری، پنل مدیریت شرکت،تی ناژو10,111721مدیریت اقتصاد سپهر نوین483

فعال در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا در زمینه های آموزشی و پژوهشی و مشاوره 61408سالن - ترندز مرکز تحقیقات اینترنت اشیا484

و اجرایی

 1395مرکز تلفن مجازی ژیکال یکی از استارتاپ های شرکت مولد علم است که از سال 12,131824(مولد علم)مرکز تلفن مجازی ژیکال485

فعالیت خود را در زمینه مرکز تلفن ابری ،مرکز تلفن مجازی ،سرویس های اختصاصی 

486
مرکز رشد و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهری 

۹شهرداری منطقه 
مرکز شتابدهنده استارتاپها12,131818

مرکز رشد دانشگاهی8,91674مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز487

 با تجمیع 1390مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد اسالمی قزوین در سال 61420سالن - ترندز مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد اسالمی قزوین488

انداز  کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین افتتاح گردیده است و با چشم

سرمایه گذاری خطر پذیر بر روی استارتاپ های حوزه فینتک71158مرکز فینتک بانک انصار489

کاریابی های داخلی و خارجی271935مرکز کار ایران490

7Sسالن - کانتر مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم491 ارائۀ خدمات مشاوره تحصیلی در قالب فایل های ویدئویی توسط مشاوران برتر به دانش 70

آموزن، والدین و عالقه مندان

7Sسالن - کانتر اپ2مستر492 اپلیکیشن ساز72
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گروه مشاوران شما شما متشکل از افراد تحصیلکرده و متخصص و ماهر در حیطهای 12,131861مشاوران شما493

مختلف گردهم جمع شده اند که بتواند به سازمانها،شرکتها و افرادجهت رشد کسب و کار 

فن آوری اطالعات- تجارت الکترونیکی 10,111794(مگا)مشاوران گسترش الکترونیک ایما 494

حوزه فناوری اطالعات44A918مشاوره مهندسی نوین ایده کارا توسعه495

طراحی و تولید نرم افزارهای تحت وب- مالک و توسعه دهنده سامانه ایزی بیمه  -61431سالن - ترندز (دانش بنیان)معماران عصر دانش 496  - 

مشاوره فناوری اطالعات- داده کاوی و هوش تجاری - طراحی و تولید اپلیکیشن موبایل 

مکتب به عنوان اولین مدرسه ی برنامه نویسی در ایران، متشکل از نخبگان است که 8,91607مکتب شریف497

ماموریت آن سرازیر کردن جریانی از نیروهای توانمند و متعهد برنامه نویس به سوی 

آگهی امالک و مستغالت در بستر آنالین10,111782ملک نمای ایرانیان498

به تایید معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت )مجموعه دانش بنیان و تحول افرین 10,111710ملکانا499

مکان محور -ارائه خدمات معامالت امالک بر روی پلتفرم داده (علوم، تحقیقات و فناوری

طراحی و تولید صندوق های مکانیزه فروشگاهی ،استند های هوشمند لمسی،و دستگاه 35368منشور سیمین500

.های مرتبط با سامانه های فروشگاهی و پرداخت

 فارسی Vocabulary، به وجود آوردنده ی BasisCoreمبدع زبان وب نویسی 61464منظومه نگاران501

BasisCore و تولید E-Commerceبرمبنای وب معنایی 

اپلیکیشن تاکسی آنالین ماین برای درخواست خودرو و پیک موتوری با ایده ای منحصر 8,91632.1مهام ایرانیان یکتا نفیس502

به فرد

تلویزیون خدمات مونتاژ - اسپیکر -دی وی دی پلیر-تولید کننده گیرنده دیجیتال 35300مهرمینا الکترونیک503

cncخدمات -پرسکاری فلزات - تزریق پالستیکdipمونتاژ قطعات -smdقطعات 

7Sسالن - کانتر مهمانو504 مهمانو استارت آپی است که در زمینه پذیرایی میان وعده رویدادها و صبحانه فعالیت می 99

مهمانو از طریق سایت سفارش های مشتریان را دریافت می کند و در زمان و مکان . کند

مشاوره و نظارت بر کیفیت فرایند تولید . ارزیابی، تست و تضمین کیفیت نرم افزار31B227مهندس پیشگان آزمون افزار یاس505

سیستم های نرم افزاری

تولید نرم افزار31A134مهندسی دمسان رایانه506

. طراحی و تولید محصوالت بومی و ارائه خدمات تخصصی در امنیت اطالعات و ارتباطات40A777مهندسی ارتباطی پیام پرداز507

طراحی و تولید الگوریتم های رمزنگاری

فناوری بالکچین صنایع خالق61426سالن - ترندز مهندسی برهان شبکه نوآور508

مخابراتی- بانکی - تولید کتتده و تامین کننده تجهیزات الکترونیکی 51559مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر509

تولید و ارائه انواع ترازوهای دیجیتالی ، صندوقهای مکانیزه فروش و تجهیزات وابسته38A535مهندسی توزین صدر510

توسعه ی سیستم های مبتنی بر بالکچین توسعه ی اپلیکیشن های مربوط به قراردادهای 61440سالن - ترندز مهندسی زنجیره بلوک رایا511

هوشمند

(پورتال سازمانی)تولید نرم افزاری سفارش مشتری 31B210مهندسی سازه اطالعات سامان512

طراح و مجری سیستمهای ذخیره سازی و بکاپ گیری اطالعات و مجازی سازی سرورها44B1048مهندسی سیستمهای اطالعاتی پیشرو513

شرکت دانش بنیان مهندسی صنایع یاس ارغوانی با هدف ارائه خدمات حرفه ای در حوزه 61458سالن - ترندز (به پرداخت)مهندسی صنایع یاس ارغوانی514

های مشاوره مدیریت و فناوری، مشاوره کسب و کار و طراحی راه حل های اختصاصی 

7Sسالن - کانتر مهندسی کیان تجارت شریف515 طراحی وب سایت و نرم افزار29

ساخت انیمیشن تبلیغاتی ساخت لوگو بروشور و موشن گرافیک271903مهندسی لوح پویای پارت516

طراحی و تولید بوردهای-مبتنی بر سرورهای ابری  FPGA پردازش موازی در بستر-40A760(دانش بنیان)مهندسی محققان یاسین 517  

FPGA پردازشی پیشرفته مبتنی بر

(VRLA)تولید کننده باتری سیلد اسید 51564مهندسی و ساخت پرداس انرژی518

تعمیرات موبایل تبلت و لپ تاپ38417موبایل امکان519

تربیت و توسعه برنامه نویس271933موسسه پیشگامان ابدال صنعت520

، از قبیل؛ (ICT)ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 44B1020موسسه توسعه حقوق فناوری اطالعات برهان521

مشاوره، وکالت، تنظیم قراردادها، و آموزش
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7Sسالن - کانتر موسسه حقوقی عدل آبتین خراسان522 تولید اپ موبایل در زمینه حقوق82

حقوق فناوری اطالعات35369موسسه حقوقی فناوری اطالعات عصر نوین523

ثبتی و حقوقی31B260موسسه حقوقی نیکمامان مالصدرا524

تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی38459موسسه دانش بنیان رسانه گستر فراکاو525

طراحی و تولید نرم افزار مبتنی بر وب ، نشر دیجیتال ، نشر برخط40A736موسسه فرهنگی ویستا رایانه نیکان526

آژانس دیجیتال مارکتینگ38408(مگنت)میدیا گستران نوین تجارت محیا 527

پژوهش در حوزه مدل های کسب و کار حوزه منابع انسانی - منابع و سرمایه  های انسانی 271942میزان گستران شریف528

حمایت از استارتاپ های حوزه منابع انسانی با رویکرد جذب، توسعه و نگهداشت منابع - 

7Sسالن - کانتر مینیسو529 فینتک، تجارت الکترونیک، دیتا ماینینگ96

 ولت 12 و باتری ELECT POWERدر زمینه بازرگانی یو پی اس های کم توان با برند 44A930نانو افزار تراشه530

 ساخت کشور تایوان یوپی ELECT POWER آمپر مارک 100 ولت 12 آمپر تا 28

کلیه خدمات مالی و حسابداری  –طراحی، تهیه، تولید و ارائه نرم افزارهای مالی و اداری 31A132(تراز ایده پرداز)نرم افزار حسابداری تیپ 531

اعم از ارائه راهکارهای نرم افزاری کسب و کار تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی 

نرم افزار حسابداری40728نرم افزار محک532

(پادویش)تولید آنتی ویروس بومی 44B1045نرم افزاری امن پرداز533

تولید نرم افزارهای یکپارچه مدیریت فروش فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها38A542نرم افزاری کیان نور رایانه534

نرم افزار و اپلیکیشن12,131841نرم گستر کاربر هزاره سوم535

نسل جوان536
فضای باز بین 

 و 37، 35سالن 
این مجموعه با توجه به نیاز تبلیغ و اطالع رسانی فعالیت های موسسات و سازمانهای 2094

ارزشی اقدام به تشکیل گروهی متشکل از برنامه نویسان و طراحان و فعاالن در عرصه 

مشاوره کسب و کار12,131810نقشه راه کسب و کار ایرانیان537

اینترنت اشیا در حوزه خودرو61470نگین خودروهوشمند538

فناوری اطالعات61401نهان مهسان آدینه539

"8,91633.1نو اندیشان گلشن سالمتی540 یک فروشگاه اینترنتی است که در زمینه خرده فروشی آنالین لوازم آرایشی و "مو تن رو  

بهداشتی فعالیت می کند

فینتک- ارائه خدمات نوین مالی61462سالن - ترندز نوآوران پیشرو مانی یار541

IOTاینترنت اشیاء 40A749نوآوران خالق پارسی542

7Sسالن - کانتر نوآوران راهبرد سپهر پایا543 کیف پول الکترونیکی-پرداخت الکترونیک63

مشاوره و اموزش زیرساخت دیتاسنتر35312نوآوران شبکه فربین544

تجارت الکترونیک8,91660(دیجی کاال)نوآوران فن آوازه 545

7Sسالن - کانتر نوآوریهای هوشمند تریتا546 تجارت الکترونیک طراحی و راه اندازی اپلیکیشن و وب سایت های حوزه سالمت فعالیت 76

های مربوط به حوزه فناوری اطالعات در بخش سالمت

با توجه به نابه سامانی هایی که در صنعت ترجمه و نشر کشور وجود دارد نورندبوک با 10,111735نورندبوک547

انتخاب کتب به روز و پرفروش دنیا، اخذ کپی رایت آثار از نویسنده و ناشر اصلیشان، و 

زیرساخت یکپارچه ابری8,91681نویان ابر آروان548

7Sسالن - کانتر نوین هاب549 دیجیتال مارکتینگ07

تولید کننده انواع تین کالینت و مینی رایانه44A900نیاکو اطلس قشم550
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طراحی و تولید سیستم های نهفته ، اتوماسیون صنعتی و خانگی ، اینترنت اشیا ، 61460سالن - ترندز نیرا سیستم پویا551

.هوشمندسازی 

آموزش مجازی بر پایه ویدئو در زمینه های کسب و کار، روانشناسی، فناوری، سالمت و 8,91682نیک زیست فردا552

هنر

سامانه آنالین عرضه مستقیم محصوالت کشاورزان12,131840نیک کاوا افرا553

سیستمهای فروشگاهی38A527نیکان سامانه عصر554

توسعه نرم افزارهای بانکداری و پرداخت، توسعه محصوالت مبتنی بر فناوری بالکچین61433سالن - ترندز نیلین555

7Sسالن - کانتر نئوالیز556 سرویس تحلیل شبکه های اجتماعی برای بازاریابان شبکه های اجتماعی150

7Sسالن - کانتر هزاردارو557 مشاوره استارتاپ ها- دیجیتال مارکتینگ- طراحی سایت-فناوری اطالعات 84

باتری-شارژر صنعتی-اینورتر-استابالیزر-یو پی اس51509هژیر صنعت558

رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران8,91694هفته نامه شنبه559

آموزش و مشاوره10,111724هلدینگ آموزشی یک باور560

خودروهای - تجهیزات آنالیز - ماشین سازی - اتوماسیون صنعتی - اینترنت اشیا 61410سالن - ترندز هلدینگ تحقسقات کنترل صنعتی جنوب561

- کشاورزی هوشمند - سیستم مدیریت ناوگان - خودروهای الکتریکی - هوشمند 

شتابدهنده تولید نرم افزار صادرات نرم افزار میزبانی وب خدمات ابری71101هلدینگ دانش بنیان گرین وب562

7Sسالن - کانتر هلو563 یادگیری زبان با بازی117

فین تک، درگاه پرداخت اینترنتی8,91664همراه پرداز زرین564

باشگاه آنالین هواداری استارت آپ در زمینه ی کرود فاندینگ10,111723همسو565

ردیابی گوشی های مفقودی و سرقتی در سرتاسر کشور2410,111750همیاب 566

تولید کننده محصوالت خانه هوشمند8,91668هوش روان567

هوش مصنوعی و داده کاوی10,111790هوش ماندگار شایا568

کارمنتو اپلیکیشنی است برای صاحبین کسب و کار تا بتوانند به راحتی در حوزه های 8,91629(کارمنتو)هوشمند سازان دانش آتی نوین 569

خدمات کارمنتو . مختلف کسب و کار از بهترین مشاوران کشور راهنمایی دریافت کنند 

تخفیف گروهی- استارت آپ 10,111781هوشمند کاوان نیک فام570

تهیه، تدوین و اجرای برنامه های بازاریابی و کمپین های تبلیغاتی مشاوره بازاریابی و 10,111755(هماگروه)هوشمند مدیریت ادیب571

برند سازی

شاید برای ما خیلی اتفاق افتاده تا دسته کلید خود را فراموش کنیم و این موضوع باعث 10,111751هوم572

استارتاپ هوم در نظر دارد تا دسته . شده است که نتوانیم درب منزل خود را باز کنیم

تولید نرم افزار40712هونام تجارت پارس573

هوش مصنوعی- واقعیت مجازی - واقعیت افزوده 61436واقعیت مطلوب پارس574

والکس به عنوان کارگزار  (بازار بورس ارزهای دیجیتال)پلتفرم معامالتی ارزهای دیجیتال8,91635والکس575

.عمل می کند و مسئول ایجاد فضای امن معامالت ارزهای دیجیتال بین کاربران است

مشاوره بانکی و مالی ، معرفی ضامن وام و سرمایه گذار10,111742وامیار576

آموزش کسب و کار اینترنتی، سی آر ام، آموزش دیجیتال مارکتینگ31A118وان کلیک577

7Sسالن - کانتر ورزمان578 ارایه خدمات ماساژ در منزل و محل کار151

38400وزارت ارتباطات کشور آذربایجان590
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بازیابی اطالعات، رمزگشایی باج افزار ، بازیابی سرور، بازیابی دیتابیس35307وندا آرزوی نیلی دنیای آینده579

در ایران ارائه خدمات  "ووکامرس"ووکامرس فارسی پشتیبان فروشگاه ساز رایگان 8,91630ووکامرس فارسی580

پشتیبانی ، توسعه و طراحی فروشگاه های اینترنتی مبتنی بر ووکامرس و وردپرس در 

7Sسالن - کانتر وی سرویس581 میز کمک برای شرکت های  |درگاه خدمات لوازم خانگی وی سرویس درگاه خدمات 135

وارد کننده لوازم خانگی است و ارتباط بین شرکت ها و مشتریان شان در واحد /تولید

ترجمه ماشینی، ابزارهای پردازش زبان طبیعی، استاندارد سازی و خطایابی امالیی 61438سالن - ترندز ویرا افزار آدان582

فارسی، سیستم های پرسش و پاسخ، تحلیل کالن داده

محصول شرکت موسوم به زانابیـن، سامانه یکپارچه جمع آوری، پایش و پردازش محتوای 61402سالن - ترندز (تهران تک)ویرا تحلیلگران فناوری تهران 583

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است که برای تبدیل داده به اطالعات و دانش جهت 

 RAID , SAN, NAS, DAS, VMسرور و : خدمات بازیابی اطالعات انواع ذخیره ساز 31B222ویرا رسانه افزار584

 ,HDD , S S D  , S D /C F  C ARD  , DVR , NVR,

7Sسالن - کانتر ویرا فن آوری سورن585 چارچرخ پلتفرمی چندوجهی است که به کاربران کمک میکند تا از خودروی خود به 87

خوبی مراقبت کنند و آنها را به مراکز ارائه دهنده خدمات خودرو و امدادگران این حوزه 

تجهیزات برقی-برق اظطراری51542ویراانرژی مهر ماهان586

ارائه خدمات حقوقی آنالین10,111727وینداد587

فروش اقساطی کاال در سراسر ایران10,111779یکتا اجاره هوشمند پویا588

38475یکتا ققنوس پارس589
فناوری اطالعات، بالکچین


