
شرکتــــــ توسعـــــه 
زیــــر ســـــاخت های 
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ویژه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
در پهنه نوآوری دانشگــاه صنعتـی امیر کبیــــر
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بزرگمهر

پهنه نوآوری و فناوری:

بــه  تهــران  شــهر  از  محــدوده ای  دانشــگاه  فنــاوری  و  نــوآوری  پهنــه 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  و  می شــود  شــامل  را  دانشــگاه  مرکزیــت 
دانشــگاه،  اجرایــی  و  علمــی  پتانســیل  بکارگیــری  بــا  فنــاور  واحدهــای 
شــهری  اولویت هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا  را  خــود  خدمــات  و  محصــوالت 
شــرکت های  اســتقرار  گســترش  بــا  داد.  خواهنــد  توســعه  شــهروندی  و 
دانش بنیــان در ایــن پهنــه، بخــش خصوصــی ترغیــب بــه ســرمایه گذاری 
اســت. شــده  فنــاوری  توســعه  و  نــوآوری  زیرســاخت های  توســعه  در 

توســعه  نــوآوران،  و  فنــاوران  حمایــت  بــرای  اساســی  اقدامــات  از  یکــی 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  اســتقرار  بــرای  الزم  مصوبــات  اخــذ  و 
می باشــد.  دانشــگاه  فنــاوری  و  نــوآوری  پهنــه  در  فنــاور  واحدهــای 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا ســابقه ای نزدیــک بــه یــک قــرن فعالیــت 
گوناگونــی  برنامه هــای  کشــور،  دانشــگاه  های صنعتــی  مــادر  عنــوان  بــه  و 
در مســیر تحقــق دانشــگاه نســل ســوم در دســت اجــرا دارد. شــکل گیری 
متــوازن و متناســب نهادهــای حمایت گــر و پشــتیبان فعالیت هــای نوآورانــه 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــوم کارآفرین ــت ب ــه زیس ــت ک ــده اس ــبب ش ــه س و فناوران
بــر اســاس حوزه هــا و توانمندی هــای محــوری در مجــاورت دانشــگاه ایجــاد 
و  دانش بنیــان  شــرکت   300 از  بیــش  حاضــر  حــال  در  یابــد.  توســعه  و 
ــال  ــر فع ــی امیرکبی ــی دانشــگاه صنعت ــوم کارآفرین ــاور در زیســت ب واحــد فن
ــت. ــرده اس ــم ک ــر را فراه ــش از 1200 نف ــتغال بی ــه اش ــه زمین ــتند ک هس



مرز مناطق شهردارى
و نمایش سایت پروژه در منطقه 6 تهران

منطقه 6

منطقه 11 منطقه 12
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باقرخان

وصال شیرازى

بوستان الله
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آزادى
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انقالب

شیخ هادى

امام خمینى
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دانشگاه علوم پزشکى

بزرگمهر





موقعیت زیر ساخت های پهنه نوآوری امیر کبیر



برج فناوری شماره 1 )ساختمان ابن سینا(
ایــن ســاختمان واقــع در خیابــان بــاالور و در 5.5 طبقــه و بــا زیــر بنــای حــدود 
8500 مترمربــع می باشــد کــه بخشــی از آن بــه واحدهــای فنــاور، مراکــز نــوآوری و 
ــار پژوهشــکده های  شــتاب دهنده ها تخصیــص داده شــده و بخشــی از آن در اختی
ــد.  ــگاه می باش ــزی دانش ــگاه های مرک ــار آزمایش ــوم در اختی ــش س ــگاه و بخ دانش

برج فناوری شماره 2 )ساختمان پروفسور حسابی(
بــرج فنــاوری شــماره 2 کــه در نبــش خیابــان بــاالور در خیابــان ولیعصــر واقــع 
شــده اســت در 9 طبقــه و زیــر بنــای 2250 مترمربــع در مــرداد مــاه 1400 مــورد 
صنــدوق  شــتاب دهنده ها،  فنــاوری  بــرج  ایــن  در  گرفــت.  قــرار  بهره بــرداری 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه امیرکبیــر، چنــد تیــم مجــری پروژه هــای کالن ملــی و 
تعــدادی از شــرکت های فعــال در حــوزه مدیریــت شــهری و شــهر هوشــمند، مســتقر 

می باشــند.

برج فناوری شماره 3
ــوآوری و شــکوفایی در ســال  ــا اســتفاده از تســهیالت صنــدوق ن ایــن ســاختمان ب
1396 بــرای شــرکت های دانش بنیــان دانشــگاه خریــداری شــده اســت در نبــش 
کوچــه فریمــان در خیابــان بزرگمهــر واقــع شــده اســت. ســاختمان مذکــور در  
5  طبقــه بــا زیــر بنــای حــدود 1120 مترمربــع محــل اســتقرار 15 شــرکت دانش بنیــان 

برخواســته از دانشــگاه می باشــد.
 

برج فناوری شماره برج فناوری شماره 44 )مجتمع فناوری نشان بزرگمهر( )مجتمع فناوری نشان بزرگمهر(
ایــن ســاختمان بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در خیابــان بزرگمهــر پـــالک 27 
درحــال ســاخت اســت و دارای 7 طبقــه بــا زیــر بنــای مفیــد 5156 مترمربــع می باشــد 

کــه محــل اســتقرار 48 واحــد فنــاور خواهــد بــود.

زیر ساخت های پهنه نوآوری
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امکانات رفاهی پهنه نوآوری و فناوری امیرکبیر:

نیازمندی های کســب و کارهای فناورانه و نوآورانه در طول ســال های اخیر دچار دگرگونی های بســیاری 
نسبت به کسب و کارهای  سنتی شده است. تغییر در سلسله مراتب سازمانی، شناوری ساعت کاری، 
استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات در ارتباط پرسنل با یکدیگر و سازمان سبب شده است که کسب 
و کارهای فناورانه و نوآورانه فضا و محیط فیزیکی متفاوتی برای استقرار و فعالیت نیاز داشته باشند .
از ســوی دیگــر بــر اســاس مطالعــات انجام شــده، فضــای کار و موقعیــت آن در  خلــق و بروز نــوآوری نقش 
دارد. اکنــون کارآفرینــان و فعالیــن در کســب و کارهــای نوآورانــه، عــالوه بر توجه بــه ویژگی های داخلی 
محیــط کار، بــه محیــط اطــراف و امکانــات آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی اطــراف آن نیز توجــه  می کنند. 
بــر همیــن اســاس اســت که ایــده »18 ســاعت آمــوزش، کار، تفریح« برای تأمیــن و بــرآورده کردن کلیه 
نیازهــای مــورد توجــه کارآفرینــان و فنــاوران در محیــط اطــراف محــل اشــتغال آن هــا مطــرح شــده اســت.
بــا ایــن نگــرش ، عموماً نواحی نوآوری در اطراف دانشــگاه ها و پارک های علم و فناوری شــکل می گیرند.
پهنــه نــوآوری امیرکبیــر کــه در مجــاورت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر قــرار دارد، در منطقــه 6 
شــهرداری و مرکــز ثقــل تهــران قرار گرفته اســت. از ویژگی هــای محیطی پهنه نــوآوری امیرکبیر 
می تــوان بــه تعــدد دسترســی به زیر ســاخت های حمل و نقــل عمومی به مناطــق مختلف تهران، 
نزدیکــی بــه شــاخص ترین اماکــن فرهنگــی تهــران و ایــران، مجــاورت بــه پارک هــا و فضاهــای 
ســبز متعــدد، وجــود انــواع رســتوران ها، کافه هــا و فروشــگاه های بــزرگ و متنــوع، نــام بــرد. 
در  ادامــه خالصــه ای از ویژگی هــا و امکانــات رفاهــی پهنــه نــوآوری امیرکبیــر ذکــر شــده اســت:



امکانات و زیر ساخت حمل و نقل:

حمل و نقل عمومى

کشاورز

باقرخان

وصال شیرازى

 بیمارستانکشاورز
امام خمینى

آزادى

جمهورى

مترو انقالبانقالب

مترو تئاتر شهر

مترو پارك اللهمترو میدان ولیعصر

شیخ هادى

امام خمینى

فردوسى

منیریه

 

دانشگاه علوم پزشکى

بزرگمهر

ایستگاه هاى اتوبوس
تا شعاع 500 مترى

مجتمع فناورى شماره 4
نشان بزرگمهر

ایستگاه هاى بى آرتى
تا شعاع 1000 مترى

ایستگاه هاى مترو
تا شعاع 1000 مترى



فروشگاه ، کافه  و رستوران ها:
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دانشگاه علوم پزشکى

بزرگمهر

فروشگاه ها
تا شعاع 1000 مترى

مجتمع فناورى شماره 4
نشان بزرگمهر

کافه ها
تا شعاع 500 مترى

رستوران ها و فست فودها
تا شعاع 500 مترى

فروشگاه ها، کافه ها و رستوران ها



فضاهای سبز و فرهنگی:

کشاورز
باقرخان

وصال شیرازى

کشاورز

بوستان الله

بوستان
دانشجو 

 بیمارستان
امام خمینى

آزادى

جمهورى

انقالب

بوستان
هنرمندان

پارك شهر

شیخ هادى

امام خمینى

فردوسى

منیریه

 

دانشگاه علوم پزشکى

بزرگمهر

مجتمع فناورى شماره 4
نشان بزرگمهر

بوستان ها و فضاهاى سبز
تا شعاع 3000 مترى

مجتمع هاى فرهنگى
تا شعاع 1000مترى

فضاهاى سبز و  فرهنگى



امکانات ورزشی و پزشکی:

باقرخانکشاورز

وصال شیرازى

بیمارستان
پارس بیمارستان

ساسان

بیمارستان
آریا بیمارستان

کودکان

بیمارستان
فیروزگر

 بیمارستان
مدائن

 بیمارستان
مروستى

 بیمارستان
البرز

 بیمارستانکشاورز
امام خمینى

آزادى

جمهورى

انقالب

شیخ هادى

امام خمینى

فردوسى

منیریه

 

دانشگاه علوم پزشکى

بزرگمهر

امکانات ورزشى
تا شعاع 1000 مترى

مجتمع فناورى شماره 4
نشان بزرگمهر

بیمارستان ها
تا شعاع 1000 مترى

درمانگاه ها
تا شعاع 500 مترى

امکانات ورزشى و پزشکى

بیمارستان
مصطفى خمینى



موقعیت  پروژه نسبت به دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

محل پروژه : خیابان ولیعصر ، خیابان بزرگمهر ، پالک 27 ) واقع در فاصله 168 متری دانشگاه (

168 متر
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نــــما

تأمیــن نــور  طبیعــی کافــی، مــا را بر آن داشــت با تا اســتفاده از آجــر متخلخل به روشــنایی فضای داخلــی بیفزاییم.

آجر متخلخل

میکروسمنتسنگ

آجر متخلخل









امکانات و مشخصات

بــر اســاس مطالعــات انجام شــده در رابطه با نحوه ی اســتقرار شــرکت های دانش بنیان و تیم های نــوآور در مجاورت 
یکدیگــر و توجــه بــه نیازمندی هــای خــاص ایــن شــرکت ها ،  در طراحــی فضاهــای مناسب ســازی شــده مــی توانــد 
موجــب خلــق و بــروز نــوآوری بشــود. از ایــن جهــت یکــی از ویژگی هــای مهــم مجتمع هــا و برج هــای فناوری نســبت به 
ســایر ســاختمان ها، توجــه بــه ظرفیــت و قابلیــت فضاهــای مشــاعی در برقــراری ارتبــاط افــراد بــا یکدیگر می باشــد.

ــه  ــودن کاف ــا دارا ب ــت و ب ــده اس ــی ش ــبز طراح ــام س ــورت ب ــه ص ــع ب ــن مجتم ــام ای ــت ب ــور پش ــن منظ ــه همی ب
کارگاه هــای  همچنیــن  و  رســمی  غیــر  گردهمایی هــای  و  جلســات  برگــزاری  امــکان  اجتماعــات  فضاهــای  و 
ــور  ــه منظ ــع ب ــف  مجتم ــه همک ــه در طبق ــک کاف ــر ی ــوی دیگ ــی آورد. از س ــم م ــای آزاد را فراه ــی در فض آموزش
ــزاری  ــرای برگ ــن ب ــه شــده اســت. همچنی ــر گرفت ــان در نظ ــی از مهمان ــا پذیرای ــار ی ــاد  شــرایط مناســب انتظ ایج
ــت. ــده اس ــی ش ــع طراح ــی مجتم ــه ( در الب ــالن جلس ــرای ) 4 س ــب ب ــای مناس ــه، فض ــن جلس ــان چندی ــم زم ه
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