مجتمع تحقیقاتی شهدای
جهاددانشگاهی
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واحدهای فناور جهاددانشگاهی مستقر

office
alborzstp.ir

پارک علم و فناوری البرز
حوزه فعالیت
ارائه خدمات متنوعی از قبیل استقرار ،مشاوره ،بازاریابی و تجاری سازی محصوالت و خدمات ،برگزاری
رویدادهای کارآفرینی و دورههای آموزشی ،ارائه تسهیالت و ...جهت واحدهای فناور عضو پارک و مستقر
در استان امکان فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی،
بستر الزم را جهت انتقال و توسعه فناوری ،تولید با ارزش افزوده باال ،جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود
کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم مینماید.
گزیده ای از عملکرد پارک علم و فناوری البرز

جذب و پذیرش بیش از  170شرکت فناور و دانش بنیان
برگزاری تورهای علمی و فناوری
توسعه مراکز رشد و نوآوری در سطح استان
توسعه فضاهای پارک جهت استقرار شرکت ها
انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مجموعه های علمی و اجرایی ملی و استانی
کمک به توسعه فروش و صادرات محصوالت و خدمات فناورانه شرکتها
معرفی شرکتها به صندوق ها و مؤسسات و بانکها جهت دریافت تسهیالت
مشاوره های عمومی و تخصصی
برگزاری نشست های تخصصی  ،رویدادهای کارآفرینی و کارگاه ها و دوره های آموزشی
عمومی و تخصصی
برگزاری نمایشگاه های تخصصی و حمایت از حضور شرکت ها در نمایشگاه های داخلی و
خارجی

رییس  :مهندس مهدی عباسی
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پست الکترونیکoffice@alborzstp.ir :

تلفن02634764006 :
وب سایتwww.albirzstp.ir :

مرکز مهندسی کنترل آالینده ها
جهاددانشگاهی علم و صنعت
زمینه فعالیت :ارائه خدمات تخصصی فنی و مهندسی در زمینه
طراحی  ،ساخت ونصب انواع سیستم های کنترل آالیندگی مانند فیلترهای
الکترواستاتیک ،فیلترهای کیسه ای و برج های خنک کن ،سیستم های انتقال
غبار و داکت های انتقال گازهای آالیند
ه

محصوالت و خدمات:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ساخت و تولید غبارگیرهای الکترواستاتیکی
ساخت و تولید بگ هاوس و بگ فیلتر(:غبارگیرهای کیسه ای)
ساخت و تولید برج های خنک کن ()GCT
ساخت و تولید غبارگیر هیبرید ()Hybrid Filter
ساخت و تولید بازوی بارگیری دریایی ()Marine Loading Arm
بررسی و ارائه راهکار برای بهینه سازی غبارگیرهای موجود
بررسی خط و ارائه مشکالت احتمالی خط تولید
بررسی و ارائه راهکار و خدمات به منظور به روزرسانی سیستم های موجود
ساخته شده
و...
رییس  :دکتر حمیدآب روشن
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پست الکترونیکsec.ier@acecr.ac.ir :

تلفن02634764034 :
وب سایتwww.jdevs.com :

مرکز مهندسی فشار قوی
جهاددانشگاهی علم و صنعت

زمینه فعالیت :انجام فعالیت های پژوهشی در
زمینه تجهیزات فشار قوی
محصوالت و خدمات:

•
•
•
•

•

ساخت و تولید تجهیزات فشارقوی تست
فرکانس قدرت
تولید تجهیزات آزمون ضربه جریانی و
ولتاژی انرژی باال (ژنراتور مارکس)
انجام خدمات تست و کنترل کیفی مطابق
با استانداردهای بین المللی)
انجام آزمون اتصال کوتاه بر روی
کلیدهای خالء فشار متوسط به روش
سینتتیک
و...
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رییس  :حمیدآب روشن

تلفن02634764034 :

پست الکترونیکsec.ier@acecr.ac.ir :

وب سایتwww.jdevs.com :

مرکز مهندسی مبدل ها و منابع تغذیه
جهاددانشگاهی علم و صنعت
فعالیت :طراحی وساخت UPSو باتری شارژرهای صنعتی

زمینه
محصوالت و خدمات:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

تولید - UPSصنعتی تک فاز تا قدرت KVA250
تولید -UPSصنعتی سه فاز تا قدرت KVA 500و توان های بیشتر بر
اساس سفارش
 تولید شارژر های صنعتی  -بدون محدودیت در ولتاژ و جریان خروجیطراحی و تولید سیستم باتری مونیتورینگتولید  -UPSهای نیمه صنعتی و اداری تا قدرت KVA (500توان هایبیشتر بر اساس سفارش)
تامین باتری  -نیکل – کادمیوم و سرب – اسید بر حسب نیاز مشتریان
خدمات پس از فروش محصوالت JDEVS
بهینه سازی محصوالت سازندگان خارجی
و...
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رییس  :حمیدآب روشن

تلفن02634764034 :

پست الکترونیکsec.ier@acecr.ac.ir :

وب سایتwww.jdevs.com :

مرکز مهندسی دکل های حفاری
جهاددانشگاهی علم و صنعت
فعالیت :طراحی وساخت UPSو باتری شارژرهای صنعتی

زمینه
محصوالت و خدمات:

طراحی و ساخت دکلهای حفاری خشکی
طراحی و ساخت سیستم برق و کنترل دکل های حفاری
·طراحی ،ساخت و بازسازی سازه و زیر سازه ()MAST & SUBSTRUCTURE
·ساخت کلیه استراکچرهای فلزی ()CONSTRUCTION STEEL WORKS
·ساخت کلیه مخازن گل ،سوخت و آب ( MUD TANKS, FUEL TANKS,
)WATER TANKS
تأمین کلیه تجهیزات و قطعات یدکی بخشهای الکتریکال و مکانیکال
دکلهای حفاری خشکی
· طراحی و مهندسی ساخت دکلهای حفاری مطابق با درخواست کارفرما
· مهندسی و مشاوره خرید دکلهای حفاری
· نظارت بر ساخت و نصب و راه اندازی دکلهای حفاری
· مشاوره مدیریت پروژه
• و...
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رییس  :حمیدآب روشن

تلفن02634764034 :

پست الکترونیکsec.ier@acecr.ac.ir :

وب سایتwww.jdevs.com :

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
زمینه فعالیت تحقیق و تجاریسازی فرآوردههای شیمیایی ،طراحی و ساخت
تجهیزات فرآیندی ،سیاالت حفاری ،مهندسی انرژی  ،فناوریهای یوتیلیتی ،صنایع شیمیایی،
آب و انرژی ،جاذبها و کاتالیستهای جامد ،بیو تکنولوژی صنعتی ،فناوریهای نفت و گاز و
پتروشیمی ،شیمی آلی  ،پلیمر و...
:

محصوالت و خدمات:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مواد شیمیایی ( سلنیوم سولفاید با خلوص ویژه () SeS2و اسید کلریدریک () HCLو)...
کاتالیست ها و جاذب ها (پودر بوهمیتو)...
عرقیات  ،عصاره ها و انسانس ها(آویشن  ،کاسنی ،عصاره آبی پوست انار
انجام آزمونهای تعیین ماهیت ترکیبات و حاللهای آلی (به روش )GC-MS
انجام آزمونهای فیزیکوشیمیایی فرآورده های نفتی و شناسایی و تعیین ماهیت نوع
فرآورده به روش GC-MS
انجام آزمونهای کنترل کیفی میکروبی عصارههای گیاهی
انجام آزمونهای کنترل کیفی میکروبی انواع آبهای بسته بندی ،معدنی و چاه و...
مشاوره فنی ،بررسی و رفع مشکالت خطوط تولید صنایع شیمیایی
و..

مدیر عامل :مسعود کمبرانی
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پست الکترونیکsec.irdci@acecr.ac.ir :

تلفن02634764050 :

وب سایتwww.irdci.ac.ir :

مرکز رشد زیست فناوری رویان
زمینه فعالیت :شبیه سازی حیوانات خاص
محصوالت و خدمات:
• تولد اولین بزغاله های تراریخت ،شنگول و منگول
• قرنطینه ،تولید ،تکثیر و پرورش انواع بز و گوسفندان خاص
• تولید نگهداری حیوانات آزمایشگاهی( موش ،خرگوش و)...

رییس مرکز  :علی بازر
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پست الکترونیکbiotechnology@royaninstitute.org :

تلفن02634762432 :

وب سایتwww royaninstitute.org:

پژوهشکده گیاهان دارویی
زمینه فعالیت :آنالیز ،فرموالسیون ،تولید نهال ،بذر و فرآورده های دارویی گیاهی وگیاهان دارویی

محصوالت و خدمات:
• تولید دمنوشهای گیاهی(چای سبز،چای ترش ،به لیمو و )...
• تولید شربت گیاهی نیگالپسین
• تولید کپسول الغری سوپرپلنت
• تولید کپسول لیورسیل جهت بیماریهای کبدی و دیابت
• تولید کپسول ملیتروپیک جهت بیماری آلزایمر
• ارائه مشاوره جهت تولید و تکثیر انواع بذر ،نشاء ،نهال و راه اندازی مزارع کشت انبوه
گیاهان دارویی
• مشاوره جهت آماده سازی و بسته بندی گیاهان دارویی ،مشاوره جهت ساخت و راه
اندازی گلخانه های مدرن تولیدی و تحقیقاتی
• و...
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رییس پژوهشکده :رضا غفارزادگان

تلفن02634764010-22 :

پست الکترونیکsec.imp@acecr.ac.ir :

وب سایتwww. imp.ac.ir :

فارم حیوانات پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی
جهاددانشگاهی ابن سینا
زمینه فعالیت :فناوریهای نوین زیستی از طریق انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی
آزمایشگاهی و بالینی

محصوالت و خدمات:
• تهیه اسپرم منجمد در گونه های گوسفند و بز
• تولید جنین منجمد و تعیین جنسیت شده گاو
• ایجادبانک جنین از گاوهای ممتاز نژادهای مختلف
• پانسیون گاوهای ممتاز جهت تولید جنین
• انتقال جنین
• انتخاب گاو ممتاز (ژنومیک)
• ارزیابی اسپرم ،تخمک و جنین
• تعیین جنسیت جنین
• تولید و انجماد تخمک ،اسپرم و جنین

رییس پژوهشگاه :محمدرضا صادقی
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پست الکترونیکinfo@exonmedical.com :

تلفن02634764089 :
وب سایتwww.avicenna.ac.ir :

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
زمینه فعالیت:گرد آوری ،تعیین هویت ،کنترل کیفیت ،طبقه بندی ،ثبت ،نگهداری ،تکثیر و
توزیع انواع میکروارگانیسم ها و سلول های قابل کشت و تجدید پذیر اعم از باکتری ،قارچ ،ویروس،
دانه ها و سلول های گیاهی و حیوانی و DNAژنومی و فرآورده های نوکلئوتیدی
محصوالت و خدمات:
• طراحی و تولید کیت های مختلف استخراج DNAاز انواع نمونه های زیستی بر پایه ستونهای
اسپین (ستونهای جاذب )DNA
• تهیه و تولد محیط های کشت آماده میکروبی
• ارائه محیط کشت و مواد و محلول های مورد نیاز برای کشت سلول
• استخراج DNAاز انواع نمونه های زیستی ذخیره شده در بانکهای سه گانه این مرکز اعم از نمونه
های گیاهی ،میکروارگانیسم ها و سلولهای انسانی و جانوریو نگهداری بلند مدت آنها تحت شرایط
استاندارد بانکهای DNAبین المللی
• تهیه مواد کشت ،خدمات و کنترل کیفی مانند مجموعه ژنومی تصادفی از جمعیت های نژادهای
ایرانی و...
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رییس مرکز :دکترسید مجید تولیت

تلفن02634762467 :

پست الکترونیکsales@ibrc.ir :

وب سایتwww.ibrc.ir :

پژوهشکده فرآوری مواد معدنی
زمینه فعالیت:طراحی مهندسی پایه کارخانجات فراوری مواد معدنی
• بررسی روشهای مختلف استحصال فلزات و غیر فلزات و خصوصیتسنجی کانسنگ های مختلف بمنظور ارزیابی
قابلیت فرآوری آنها
• تعیین مواد معدنی استراتژیک و استحصال فلزات از مواد خام معدنی در فاز آزمایشگاهی وصنعتی
• بازیابی مواد معدنی از باطله های انباشته شده در حوالی کارخانه های فرآوری مواد معدنی
• انجام مطالعات اولیه در مقیاسهای آزمایشگاهی و پایلوت

محصوالت و خدمات:

• تولید نانو ذرات طال با استفاده از توده های زیستی
• تعیین عیار ماده معدنی با استفاده از شبکه عصبی  MLPو تکنیک پردازش تصویر
• بازیابی فلزات گروه پالتینیوم از کاتالیستهای مستعمل خودرو به روش هیدرومتالورژی
• دستگاه نرمهگیر در مقیاس آزمایشگاهی
• استحصال فلزات گرانبها و محصوالت جانبی از منابع ثانویه
• سولفید آنتیموان با درصد خلوص باال
• سیستم هوشمند اندازه گیری لحظه ای دانه بندی مواد معدنی

طراحی و ساخت کارخانه فرآوری مس
کسب دانش فنی تولید بریکت کنسانتره فلوئوریت عیار متالورژیکی
ارائه خدمات پیمانکاری و مشاوره در زمینه راه اندازی خطوط فرآوری
بهینه سازی خطوط کارخانجات فرآوری مواد معدنی و افزایش ظرفیت کارخانه های فرآوری
…,
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رییس مرکز :دکتر مهدی ذاکر

تلفن02634764027 :

پست الکترونیکmorc@cecr.ac.ir :

وب سایت www.mprc-jdtm.ir:

مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاددانشگاهی تهران
زمینه فعالیت:
تهيه وتوليد نيمه صنعتي آلياژ هاي ويژه فلزي (آهني /غير آهني) و مواد اوليه
سوپرآلياژها از طريق فرآوري مستقيم يا با استفاده از تکنيکهاي خاص
استخراج
توليد قطعات و محصوالت صنعتي ازمواد فوق به وسيله فرآيندهاي شکل دهي
و روشهاي مختلف ساخت

محصوالت و خدمات:

طراحي وساخت دستگاههاي پايلوت متالورژي ثانويه
تهيه آلياژهاي آهني وغير آهني
تهيه هاردنرها
تهيه فلزات خالص
قالب هاي انجماد ريخته گري پيوسته و نيمه پيوسته
طراحي وساخت سيستم انجماد سريع به روش چرخش مذاب در خأل

رییس مرکز :دکتر سید علی طباطبایی

پست الکترونیکsec.tehran@acecr.ac.ir :

تلفن02634764027 :

وب سایت www.teh.acecr.ac.ir:

گروه پژوهشی فرآیندهای شیمیایی سازمان جهاددانشگاهی تهران
زمینه فعالیت:
انجام تحقیقات کاربردی و توسعهای در عرصهی صنایع شیمیایی
محصوالت و خدمات:










طراحی ،ساخت ،نصب و راهاندازی واحدهای تولیدی منوکلروبنزین،
گلیسرولمونواستیارات ( )GMSو سوپرآمید ،سنتز اتیلن گلیکول
استیارت ( )EGSآزمایشگاهی و ،Bench
سنتز کوکوناتفتیاسیددیاتانولآمید ـ لورامید (گرید  1و  )2ـ
آزمایشگاهی و ،Bench
سنتز استرهای سوربیتان ،سنترپلیسوربات ،80
سنتر آزمایشگاهی استیارتهای فلزی سنتر رنگینههای بهداشتی و
غذایی گروه زانتن،
طراحی واحد چندمنظورهی استخراج مواد مؤثر گیاهان دارویی،
تولید عصارهی گیاهی مورد نیاز صنایع شوینده و غذایی
دستیابی به دانش فنی و تولید آزمایشگاهی TAEDمورد استفاده در
صنایع شوینده ،کاغذسازی و چرمسازی

رییس مرکز :دکتر سید علی طباطبایی

پست الکترونیکsec.tehran@acecr.ac.ir :

تلفن02634764059 :

وب سایت www.teh.acecr.ac.ir:

مرکز طراحی و تولید تورهای قفس پرورش ماهی
زمینه فعالیت:

تولید (بافت و دوخت) تورهای قفس پرورش ماهی در دریا

محصوالت و خدمات:

رییس مرکز :دکتر مهدی ورسه ای

تلفن...............................:

پست الکترونیکpr@aut.ac.ir :

وب سایت www. pr.aut.ac.ir:

آدرس :استان البرز ،کیلومتر  5آزاد راه کرج -قزوین -خروجی
کمالشهر ،میدان علم و فناوری ،انتهای جاده بهشت سکینه
مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
تلفن2-02634764040:
دورنگار02634764042 :
ایمیلsec.hrc@acecr.ac.ir :

