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یاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی ر
مین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری

ٔ
عالی ترین نهاد تا

یت های صندوق مأمور

ارائه خدمات تأمین مالی به 
شرکت های دانش بنیان

ارائه خدمات توانمندسازی 
به شرکت های دانش بنیان

مشارکت و سرمایه گذاری 
خطرپذیر و غیرخطرپذیر در 

شرکت های دانش بنیان

هدایت سرمایه های ملی 
و بین المللی به سمت 

توسعه فناوری

2



خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

ضمانت نامه
 شرکت در مناقصه

 پیش پرداخت
 حسن انجام  کار

سرمایه گذاری
 هم سرمایه گذاری

)P.E( تأسیس و مشارکت در صندوق های خصوصی 
)V.C( تأسیس و مشارکت در صندوق های جسورانه بورسی 

 مشارکت در پروژه های راهبردی

کمک و توانمندسازی
 تجاری سازی و توسعه بازار

 خدمات مالکیت فکری
 خدمات مشاوره
 خدمات آموزشی

 استانداردها و مجوزها

 رتبه بندی و جوایز
 رویداد و شبکه سازی

تسهیالت
 نمونه سازی

 سرمایه در گردش
 قبل از تولید صنعتی

 تولید صنعتی
 لیزینگ و استصناع

 تأمین محل کار
 اشتغال پایدار

 اسناد خزانه اسالمی

۳



پاویــون شــرکت های دانش بنیــان در پنجمین نمایشــگاه تراکنش ایران )ITE 2019(، با حمایت صندوق نوآوری و شــکوفایی، در روزهــای 28 تا 30 آبان 1398 در 
مجتمع نمایشگاهی شهر تهران )بوستان گفتگو( برگزار شد.

در پی فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های متقاضی حضور در پاویون ثبت درخواست کردند و در نهایت 9 شرکت برای حضور در این نمایشگاه 
: انتخاب شدند. محصوالت ارائه شده در پاویون شرکت های دانش بنیان در ITE 2019 عبارت اند  از

 صندوق فروشگاهی و کیوسک های هوشمند خود پذیر )شرکت دانش بنیان منشور سیمین(
) ح و پردازش غدیر  اسکنر اثر انگشت و کارتخوان ایمن مدل Combo+300 )شرکت دانش بنیان طر

 خدمات پورتال )شرکت دانش بنیان توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات سیگما(
 راهکار ابری پارمیس 360 )شرکت دانش بنیان فناوری اطالعات پارمیس(

 آداپتور هوشمند دستگاه کارتخوان بانکی )شرکت دانش بنیان مدارسازان ایرانیان(
 رسا )شرکت دانش بنیان آوای اطالعات آریا(

 پلتفرم پرداخت بین المللی یک پی )شرکت دانش بنیان هوشمند آرنا سورین(
 راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا )شرکت دانش بنیان مشاورین بهبود روش ها و سامانه های مبنا(

 استارتاپ های مرتبط با شهر هوشمند )شرکت دانش بنیان کسب وکار های نوآورانه جهش(

پاویون شرکت های دانش بنیان
در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران

ITE 2019
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ــی ســــاخــــت شـــرکـــت  ــاهــ ــگــ ــروشــ ــدوق فــ ــ ــنـ ــ صـ
با  ایــنــچ   15 و   10 ابـــعـــاد  در  ســیــمــیــن  مــنــشــور 
ــدوز و انــــدرویــــد و  ــ ــن ــ ســیــســتــم عــامــل هــای وی
و  ــواری  ــ دی خــودپــذیــر  هوشمند  کیوسک های 

ایستاده با سیستم عامل اندروید.

محصول ارائه شده در پاویون

صندوق فروشگاهی و کیوسک های 
هوشمند خود پذیر

محصوالت دیگر

 کالر آی دی نرم افزاری
 دســتگاه اتصال هم زمان ســه عدد پوز بانکی 
به یــک ســامانه فروشــگاهی با سیســتم عامل 

اندروید
GSM MODEM 
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شرکت دانش بنیان
منشور سیمین

 www.shegerd.com وب سایت: 
نشــانی: تهــران، منطقه توجیــد، خیابــان پرچم، 

خیابان خوش شمالی، شماره 101، طبقه اول
 shegerd@gmail.com پست الکترونیک: 
021-66595961-5 تلفن: 
021-66595961-5  : دورنگار

سیس 
ٔ
تا  74 ســال  در  سیمین  منشور  شرکت 

شد و فعالیت خود را با طراحی و تولید قفل های 
کـــه وظــیــفــه جــلــوگــیــری از کپی  ــزاری  ســـخـــت افـ
ع  شرو دارند  را  نرم افزاری  محصوالت  غیر قانونی 
کرد و امروز بالغ بر 95% شرکت های تولیدکننده 
نرم افزار های فروشگاهی ،رستورانی و فروشگاهی 
کشور از مشتریان این شرکت هستند. طراحی و 
الکترونیکی،درایور های  اینترفیس های  تولید 
صنعتی و دستگاه فرز CNC از دیگر دستاورد های 
این شرکت در این 25 سال است. در حال حاضر 
ــژه شـــرکـــت، تــولــیــد صــنــدوق هــای  ــ فــعــالــیــت وی
لمسی  هوشمند  کیوسک های  و  فروشگاهی 
صنعت  با  تنگاتنگی  ارتباط  که  است  خودپذیر 

پرداخت و تراکنش دارد.



 معرفی محصول: مزایای دستگاه اسکنر اثر انگشت و کارتخوان 
Combo+300 ایمن مدل

 افزایــش امنیــت و حریــم خصوصــی: در ایــن مــدل اســکنر اثــر 
انگشت و کارتخوان امنیت رمز کارت به دلیل وجود کی پد و عدم 

نیاز به ارائه رمز کارت ملی هوشمند به اپراتور، تضمین می شود.
 افزایش سهولت: یکپارچه بودن کارتخوان و کی پد، سبب ایجاد 
ســهولت کاربری می شــود؛ به نحــوی که کاربر تنها با یک وســیله 

روبه رو است که کارکردن با آن بسیار ساده است. 
 اقتصادی بودن: تجمیع چند دســتگاه در یک دســتگاه باعث شــده هزینه تولید کاهش یافته و به مراتب 

اقتصادی تر از خرید مجزای کی پد، کارتخوان و... باشد.
 سنسور اثرانگشت با کیفیت و امنیت باال

 استفاده از توان بومی
 قابلیت سفارشی شدن در زمان کوتاه

محصول ارائه شده در پاویون

Combo+۳۰۰ اسکنر اثر انگشت و کارتخوان ایمن مدل

محصوالت دیگر

 دستگاه حضور و غیاب
 اسکنرهای اثر انگشت

 نرم افــزار حضور و غیاب و کنترل 
تردد

  صندوق امانت
 گیت کنترل تردد و راهبند

 اتوماســیون تغذیه و رســتوران 
سازمانی

PVC پرینترهای چاپ کارت 
 گشت و نگهبانی 

6 سیستم کنترل پارکینگ

شرکت دانش بنیان 
ح و پردازش غدیر طر

www.ghadirco.net وب سایت: 
نشــانی: تهــران، خیابــان مطهــری، خیابــان علــی 

اکبری، خیابان صحاف زاده، شماره 40 
Info@ghadirco.net پست الکترونیک:  
021-85530 تلفن: 
021-89781772  : دورنگار

سیس 
ٔ
تا  ۱۳۸2 سال  در  غدیر  ــردازش  پ و  ح  طر شرکت 

شــد و در اولــیــن گــام اقـــدام بــه ســرمــایــه گــذاری و خرید 
واحد سیستم های ویژه شرکت معظم پرورش داده ها 
ــال تجربه موفق  ــن اقـــدام بــاعــث شــد تــا ۱7 س کـــرد. ای
شرکت پرورش داده هــا در زمینه طراحی، تولید و ارائه 
کنترل  رستوران،  کنترل  حضوروغیاب،  سیستم های 
تردد، کنترل پارکینگ و... به این شرکت انتقال یابد. در 
این سال ها تالش کردیم تا با کمک همکاران متخصص 
ــه خدمات با کیفیت و کسب  و حــرفــه ای، عــالوه بر ارائ
رضایت مشتریان به ارتقای فناوری و سطح کیفی و کمی 
رسمی  نمایندگی  بتوانیم  و  بپردازیم  خود  محصوالت 
شرکت سوپریما )Suprema( کره جنوبی را کسب کنیم.
شرکت های  از  یکی  به عنوان  کنون  تا  می کنیم  افتخار 
 ۳۰۰۰ از  بیش  با  اداری،  اتوماسیون  زمینه  در  پیشرو 

سازمان خصوصی و دولتی همکاری کرده ایم.
از  پــس  خــدمــات  و  ــروش  ف گسترده  شبکه  هم اکنون 
فروش ما با بیش از 4۰ نمایندگی فعال در سراسر ایران 

آماده خدمت رسانی به مشتریان است.



 خدمات پورتال:
)Portal( 1. پورتـال هـای سـازمانـی

)BPMS( 2. مدیریت فرایند هـای سـازمانـی
)Data Integration( 3. یکــپارچـه ســازی داده هـا

)Form and Application Builder and Report Generator( 4. برنامه ساز، فرم ساز و گزارش سـاز

محصول ارائه شده در پاویون

خدمات پورتال

محصوالت دیگر

 خدمات پورتال سازمانی
 رایانش ابری

 رتبه بندی اعتباری
 مشاوره فناوری اطالعات و ارتباطات
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شرکت دانش بنیان
یر ساخت های توسعه ز

فناوری اطالعات سیگما

www.sigma.ir وب سایت: 
نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به 
تقاطع بزرگراه جالل آل احمد، نبش کوچه دوم، 
شماره 1839، طبقه 5، واحدهای 32، 39 ، 40، 43 
dm@sigma.ir پست الکترونیک:  
021-88333187 تلفن: 
021-88001185  : دورنگار

شــرکت دانش بنیــان ســیگما یکــی از بزرگ تریــن 
شــرکت های فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات کشــور با ۱6 سال سابقه فعالیت است. 
ایــن شــرکت دارای رتبــه ۱ انفورماتیــک در حــوزه 
مشــاوره فنــاوری اطالعــات و رتبــه ۱ انفورماتیــک 
در حوزه تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 

مشتری است. 
زمینه هــای تخصصــی فعالیت ســیگما، توســعه 
زیر ســاخت های فنــاوری اطالعات کشــور بــا ارائه 
خدمــات راه انــدازی پورتــال ســازمانی و خدمــات 
رتبه بنــدی  رایانــش  ابــری،  امــن،  الکترونیکــی 
اعتبــاری و خدمات مشــاوره فنــاوری اطالعات به 

سازمان ها و شرکت ها است.



محصــول دانش بنیــان پارمیــس 360، 
مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری ابری 
مبتنــی بــر وب و اپلیکیشــن ها اســت 
کــه بــه کســب وکارها کمــک می کنــد تا 
و  زمانــی  مکانــی،  محدودیــت  بــدون 
ســخت افزاری و بــا هزینه ای مناســب، 
امور مالی کســب و کار خود را مدیریت 

کنند.
ایــن راهــکار شــامل  پورتــال مدیریتــی 
زیرسیســتم های حســابداری، بازرگانی، 
خزانــه، انبــار، CRM و... بــوده کــه وظیفه 

اصلی آن ها مدیریت کسب و کار است. در این راهکار همه فعالیت ها توسط پورتال ثبت و نگهداری می شود 
و ارائه گزارش ها نیز از همین قسمت است.

محصول ارائه شده در پاویون

راهکار ابری پارمیس ۳6۰

محصوالت دیگر

 نرم افزار حسابداری پارمیس پالس
 نرم افزار حسابداری پارمیس پرو

 نرم افزار رایگان حسابداری شخصی پارمیس همراه

 نرم افزارهای یکپارچه پارمیس استار
 اپلیکیشن پارمیس اسمارت

۸ اپلیکیشن سازمان همراه

شرکت دانش بنیان
فناوری اطالعات پارمیس

www.parmisit.com وب سایت: 
نشــانی: تهران، خیابان شــهید بهشــتی، خیابان 
شــهید برادران کاووســی فر، نبش تقاطع میرزای 

زینالی، شماره 1، طبقه سوم 
info@parmisit.com پست الکترونیک:  
021-87759000 تلفن: 
021-87759500  : دورنگار

شــرکت دانش بنیــان فنــاوری اطالعــات پارمیس، 
از ســال ۱۳۸۳ بــا هــدف ارائــه خدمــات نرم افــزاری، 
 تولیــد نرم افزارهــای مالــی و حســابداری  

ً
خصوصــا

ثبــت شــد و در حــال حاضــر یکــی از شــرکت های 
پیشــرو در زمینــه تولیــد انــواع نرم افزارهــای مالی و 
حســابداری در ایــران اســت. پارمیــس با شــعار »از 
خانه ای کوچک تا کارخانه های بزرگ، با نرم افزارهای 
مالی پارمیس«، طیف وسیعی از نرم افزارهای مالی 
را بــرای کســب و کارهای مختلــف تولیــد و عرضــه 
کــرده و همــواره در تــالش اســت بــا همــکاری افراد 
متخصص و پرتالش و ایجاد محیطی پویا، بستری 
بــرای تولیــد محصوالتی بر اســاس آخریــن فناوری 

روز دنیا باشد.



شــرکت دانش بنیان مدارسازان ایرانیان با بیش از یک دهه 
تجربــه در صنعــت طراحی و ســاخت منابع تغذیه پیشــرفته 
اقــدام به طراحــی و تولید این آداپتورها در ایران کرده اســت . 
شایان ذکر است بهره گیری از یک آداپتور نامناسب به راحتی 
 بســیاری از تراکنش هــای ناموفــق اســت. آداپتورهای 

ٔ
منشــا

هوشمند تولیدی این شرکت دارای ویژگی های زیر است:
1. تثبیــت کامل ولتاژ در تمام فرایند پرداخت و صدور فیش 

رسید مشتری
2. مصرف برق بسیار پایین در هنگام آماده به کار

3. قابلیت اتصال به باتری هنگام قطع برق )انتخابی(
4. قابلیت تشخیص مدل دستگاه کارتخوان و تنظیم ولتاژ کار با استفاده از پروتکل LLDP )انتخابی(

5. حذف کامل همه نوسانات برق و حفاظت کامل از دستگاه حتی در برابر صاعقه
EMC 6. قابلیت اخذ استاندارد

POE 7. منطبق با تجهیزات تحت شبکه

محصول ارائه شده در پاویون

آداپتور هوشمند
دستگاه کارتخوان بانکی

محصوالت دیگر

۹ تجهیزات انتقال توان در بستر شبکه

شرکت دانش بنیان
مدارسازان ایرانیان

www.metanic.ir وب سایت: 
نشانی: تهران، قلهک، کوچه پابرجا، بلوار آیینه، 
آزاد(  دانشگاه  فناوری  و  علم  )پــارک  شماره 16 

واحد 601 
metanic.ir@gmail.com پست الکترونیک:  
021-22636087 تلفن: 
021-22636087  : دورنگار

صنایع  توسعه  امـــروزی  پیشرفته  دنــیــای  در 
ــدارات  ــ ــری از مـ ــی ــره گ ــه گـــونـــاگـــون مــســتــلــزم ب
تپنده  قلب  تردید  بــدون  و  است  الکترونیکی 
هر مدار الکترونیکی منبع تغذیه آن است. بنا 
بر اهمیت روزافزون مقوله مورد اشاره، شرکت 
سیس شد 

ٔ
مدارسازان ایرانیان در سال ۱۳۸9 تا

و در سال ۱۳9۸ با طراحی و تولید منابع تغذیه 
ییدیه 

ٔ
هوشمند تحت شبکه موفق به کسب تا

دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری شد.

همکاری  جلب  با  ایرانیان  مــدارســازان  شرکت 
در  است  توانسته  داخلی،  معتبر  شرکت های 
مدت بسیار اندکی در زمینه طراحی و تولید انواع 
منابع تغذیه الکترونیکی توانایی قابل توجهی 

را کسب کند.



رســا ســامانه یکپارچــه ای اســت که برای تســهیل 
فرایندهــای بیمه گــری درمــان و افزایــش رضایــت 
بهینــه ای  راه حــل  و  شــده  تولیــد  بیمه شــدگان 
 ، بــرای اصــالح ســاختار خدمــات، مــدل کســب و کار
بهینه ســازی فرایندهــا و بهبــود و یکپارجه ســازی 

زنجیره خدمات ارائه می دهد.
هــر یــک از ذینفعــان مختلــف زنجیره بیمــه درمان 
تکمیلی بنا بر نقش و جایگاهی که دارند می توانند 

از خدمات این سامانه بهره ببرند.

محصول ارائه شده در پاویون

سامانه رسا

محصوالت دیگر

پزشــکی  اســناد  الکترونیــک  رســیدگی  ســامانه   
)شــامل دریافــت و رســیدگی همه اســناد پزشــکی 

براساس قواعد بیمه و درمان(
 سیســتم مدیریت فرایندهای کسب و کار مبتنی 

BPMS بر
 سیســتم مدیریــت قواعــد کســب و کار مبتنــی بر 

BRMS ۱۰

شرکت دانش بنیان
یا آوای اطالعات آر

www.demisco.com وب سایت: 
نشــانی: اصفهــان، خیابــان جــی، خیابــان پروین، 
کوچه طیب، شماره 5، مجتمع دمیس، شماره 4
info@demisco.com پست الکترونیک:  
031-32301449 تلفن: 
021-89772022  : دورنگار

شــرکت آوای اطالعــات آریــا بــا تکیــه بــر دانــش و 
تــوان علمــی و تجربــه کارشناســان خبــره در زمینــه 
مدیریــت فرایندهــای کســب وکار و بــا ایــده ایجــاد 
راهکار ســالمت الکترونیک، به عنوان یک شرکت 
علمــی  شــهرک  در   ۱۳۸9 ســال  در  دانش بنیــان 
از  هــدف  شــد.  تأســیس  اصفهــان  تحقیقاتــی  و 
تأســیس شرکت توسعه زیرساخت  های فرایندی 
در حوزه های مشاوره و اجرا است که در حال حاضر 
یکی از نیازهای اساسی سازمان  های کشور است.

در  شــرکت  ایــن  اعضــای  کاری  ســابقه  میانگیــن 
حــال حاضــر بالــغ بر ده ســال تجربــه در بخش  های 
و  فرایندهــا  بــا  آشــنایی  صنعــت IT و  مختلــف 
روال  هــای صنایــع مختلــف اســت. ایــن شــرکت، 
مســئولیت پذیری و مشتری مداری را به عنوان دو 

اصل اساسی توسعه خود در نظر گرفته است.



اولیــن پلترفــرم پرداخــت آنالیــن ارزی و ارائــه درگاه های ارزی به وب ســایت ها، شــرکت ها و اشــخاص ایرانی 
کــه فــروش آنالین به مشــتری غیرایرانی داشــته و نیاز به دریافــت وجه محصول خود به ارزی غیــر از ریال و 

به صورت آنالین را دارند.

محصول ارائه شده در پاویون

پلتفرم پرداخت بین المللی یک پی

۱۱

شرکت دانش بنیان 
پرداز یک پی راهکار

www.yekpay.com وب سایت: 
نشــانی: تهــران، خیابــان فاطمــی، میــدان جهاد، 

کوچه مصیری، شماره 13، واحد 19 
info@yekpay.com پست الکترونیک:  
021-86035378 تلفن: 
داخلی 500 - 021-86035378  : دورنگار

شرکت دانش بنیان راهکار پرداز یک پی، فعالیت 
خود را به عنوان یک اســتارت آپ از سال 9۳، تحت 
حمایــت شــرکت ســرمایه گذاری بین المللــی ریبو 
رویال کیش در حوزه پرداخت های بین المللی آغاز 
کرده و سعی در گسترش و تقویت زیرساخت های 
پرداختی بین المللی داشــته است. این شرکت در 
مــرداد ســال 97 در اداره ثبت شــرکت های اســتان 
تهران به ثبت رســیده و به عنوان شــرکت سهامی 
خــاص مشــغول بــه فعالیــت اســت. این شــرکت 
در حــال حاضر با بهره گیــری از راهکارهای به روز در 
حــوزه پرداخت آنالیــن بین المللی آمــاده ارائه این 
نوع خدمات به اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 

و غیرایرانی است.



مدیران  داشبورد  و  تجاری  هوش  راهکار 
ــکـــان دســتــرســی و اســـتـــفـــاده از  مــبــنــا امـ
اطالعاتی  بانک های  در  موجود  داده هـــای 
به طور  و  هــم  کنار  در  را  ســازمــان  مختلف 
متمرکز برای کاربران سطوح مختلف فراهم 

می کند. 
مــدیــران ســازمــان قــادر خواهند بــود تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن، اطالعات تحلیلی 
مورد نیاز خود را برای تصمیم گیری و آگاهی 
ساختاری  با  تغییر،  هرگونه  پیامد های  از 

شکیل، جذاب و به طور متمرکز، بر روی بستر وب در اختیار داشته باشند و از مزایای گرافیکی آن برای ارائه 
اطالعات سازمان به مخاطبان بهره مند شوند.

محصول ارائه شده در پاویون

راهکار هوش تجاری و
داشبورد مدیران مبنا

محصوالت دیگر

 سامانه آمار و اطالعات بانکی
۱2 سامانه مدیریت اطالعات ابزارهای پرداخت الکترونیک )ساپا(

شرکت دانش بنیان مشاورین 
بهبود روش ها و سامانه های مبنا

www.mabna.ir وب سایت: 
تهران، میدان هفت تیر، خیابان عارف  نشانی: 

ادیب، شماره 12 
info@mabna.ir پست الکترونیک:  
031-88861214 تلفن: 
021-88845690  : دورنگار

شرکت مشاورین بهبود روش ها و سامانه های 
مبنــا )ســهامی خــاص( در ســال ۱۳۸2 به منظــور 
ارائــه خدمــات مشــاوره، نظــارت و اجــرا در زمینه 

مدیریت و فناوری اطالعات، ثبت شد. 
ایــن شــرکت در زمینــه ارائــه راهکارهــای جامــع 
حجیــم،  داده هــای  پــردازش  و  تجــاری  هــوش 
ارائــه  مشــتری،  ســفارش  محصــوالت  تولیــد 
خدمات مشــاوره ای فعال بوده و ســه محصول 
نرم افــزاری شــرکت، از ســوی معاونــت علمــی و 
فناوری ریاســت جمهوری به عنوان محصوالت 

دانش بنیان، شناسایی شده اند.



 پســما: بــا طراحــی و نصب ســطل های زباله هوشــمند، عالوه بر تفکیــک زباله در محــل و ایجاد فضای 
پاکیــزه بــرای شــهروندان، بــه بازگشــت پســماند قابل بازیافــت بــه چرخــه مصــرف مجدد کمک شــایانی 

می کند.

 اسمارت بان: دستگاه های اسمارت بان بر روی سطل های زباله نصب شده و میزان زباله درون سطل 
را بــه مرکــز اطــالع می دهــد کــه با اســتفاده از ایــن داده ها مــواردی همچون زمــان خالی کردن هر ســطل، 
بهترین مسیر ماشین های جمع آوری زباله و آنالیز داده ها برای پیش بینی مواردی همچون زمان پیک 

پر شدن سطل ها و پیش بینی تعداد سطل های مورد نیاز در هر منطقه فراهم می شود.

 پــی کیــو: پی کیــو یــک نوع روش پرداخت متفاوت اســت تــا افراد را ترغیــب کند به جای خریــد از طریق 
کارت اعتباری که این روزها بسیار متداول است از طریق موبایل و ساعت هوشمند خرید کنند.

 بانکــت: بانکــت در زمینــه تأمین مالی جمعی برای کشــاورزی فعالیت می کند و محصــول آن پلتفرمی 
ع مناسب برای سرمایه گذاری را انتخاب کند. است که سرمایه گذار بتواند روی آن مزار

محصول ارائه شده در پاویون

استارتاپ های مرتبط با شهر هوشمند

۱۳

شرکت دانش بنیان
کسب و کارهای نوآورانه 

جهش

jahesh.co وب سایت: 
آزادی،  خیابان  انقالب،  میدان  تهران،  نشانی: 

تقاطع خیابان قریب، شماره 134 
info@jahesh.co پست الکترونیک:  
021-43858949  : تلفن/دورنگار

شــرکت دانش بنیــان کســب و کار های نوآورانــه 
جهــش بــا تمرکــز بــر پروژه هــای مرتبــط بــا شــهر 
هوشمند در صدد رشد استارتاپ های مرتبط با 

این زمینه است.
ایـــن شـــرکت تـــالش می کند تـــا در راســـتای رفع 
مشـــکالت و موانـــع موجـــود در اکوسیســـتم 
کارآفرینـــی و نـــوآوری کشـــور و همچنیـــن ایجـــاد 
و  دانشـــجویان  بـــرای  کارآفرینـــی  و  اشـــتغال 
و  ارزش آفرینـــی  مســـیر  در  غ التحصیـــالن،  فار

بـــردارد. گام  رونـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان 



نگاهی به فعالیت پاویون شرکت های دانش بنیان
در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران

در روزهای برپایی پاویون نمایندگان شــرکت های دانش بنیان به معرفی 
محصــوالت و خدمــات خــود پرداختنــد. برخــی از مذاکــرات شــرکت ها در 
طول نمایشگاه منجر به فروش یا عقد تفاهم نامه همکاری شده است. 
همچنین کارشناسان و مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور در 
پاویون پاسخگوی سؤاالت شرکت های دانش بنیان پیرامون تسهیالت 
صنــدوق بودنــد. در طــول برگــزاری نمایشــگاه عــالوه بــر متخصصــان و 

عالقه منــدان به محصوالت دانش بنیان، شــماری از مســئوالن کشــور و 
همچنین هیئت های تجاری از پاویون بازدید کردند.

در این مدت نشست های  تجاری متعددی میان شرکت های مستقر در 
پاویــون با شــرکت های خصوصــی و نهاد های دولتی برگزار شــد که از این 
میان می توان به جلسات مذاکره با  نمایندگانی از بانک های سپه و ملت 

و شرکت ایران خودرو اشاره کرد. ۱4



نظرسنجی از شرکت ها درباره پاویون

اهداف مورد نظر شرکت از حضور در پاویون

کیفیت ارائه خدمات نمایشگاهی

آشنایی مقدماتی 
با بازار

۱

9

۱

۳

۱

۰۰

5

222
۰

7

بازاریابی

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

نهایی کردن فروش 
کاالها و خدمات

سرمایه گذاری 
مشترک

معرفی شرکت، 
محصوالت و 

برندینگ

انتقال سایر
دانش فنی

جذب سرمایه

۱5



نظرسنجی از شرکت ها درباره پاویون

جمع بندی از اثربخشی حضور در این نمایشگاه 

جمع بندی نظرات برای حضور در نمایشگاه سال آینده 

۳

6

۰ ۰ ۰

۳

خیلی کم

سال آینده با کیفیت بیشتر در 
نمایشگاه حضور خواهیم یافت

کم متوسط زیاد

4

5

سال آینده در پاویون 
حضور خواهیم یافت

سال آینده به صورت مستقل در 
نمایشگاه حضور خواهیم یافت

۰
سال آینده در نمایشگاه 

حضور نخواهیم یافت

خیلی زیاد

۱6



عملکرد شرکت ها در پاویون )بر اساس اطالعات ارائه شده توسط نماینده شرکت(

متوسط پاسخگویی کل غرفه داران پاویون به بازدیدکنندگان در روزهای نمایشگاه

متوسط میزان ارتباط موضوعی بازدیدکننده ها با حوزه های کاری شرکت ها ۸5/5 درصد اعالم شده است.

46

۳۰ 27

سه شنبه - 9۸/۸/2۸ چهار شنبه - 9۸/۸/29 پنج شنبه - 9۸/۸/۳۰

عملکرد مذاکره ها

متوسط مذاکره های موفق: ۱۸ مذاکره

متوسط مذاکره  های منجر به فروش: ۱ مذاکره

متوسط مذاکره های منجر به عقد قرارداد همکاری: -

۱7متوسط مذاکره های منجر به عقد تفاهم نامه  همکاری: ۱ مذاکره



گزارش تصویری

۱۸



۱۹



نشــانی: تهران، تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان 
مالصــدرا، نبــش زاینــده رود شــرقی، شــماره 24، 

مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان
www.inif.ir  :وب سایت
کدپستی:  ۱99۱9۱۳۱۱۱
42۱7۰۰۰۰ - ۱5۰ خط ویژه تلفن:  
42۱7۰۱۱5  : دورنگار

مجری پاویون شرکت های دانش بنیان

ط عموݣݣݣݣݣݣݣݣمیݤݤ ݣݣݣروا�ب

مهوری ر�یاس�ت �ب


