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 گروه عطار



 8731های پژوهشی باشگاه دانش پژوهان جوان در سال شروع فعالیت

های دانش بنیان بهه های باشگاه دانش پژوهان جوان جهت ارتباط با صنعت و کمک به راه اندازی شرکتاستفاده از ظرفیتانگیزه: 
 ها و عالئق دانش پژوهان.های متناسب با توانمندیعنوان یک گزینه جایگزین مهاجرت استعدادهای برتر در قالب یافتن فرصت

 برقراری ارتباط با سازمانهای مختلف

   پروژه های( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانSBDC) 

 )پژوهشگاه صنعت نفت )واحد ایده پردازان پژوهشگاه صنعت نفت 
 )شهرداری تهران )واحد ایده پردازان شهرداری تهران 
 ایران خودرو 
 پاالیش و پخش 
 ساپکو 
  دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری 
 آموزش و پرورش 
 سازمان صدا سیما جمهوری اسالمی 
 صنایع الکترونیک ایران )صاایران( و وزارت دفاع 
 بانک صنعت و معدن ، ملت ، تجارت ، پاسارگاد  و سایر بانکها 
 ..... سایر نهادها 

 تاریخچه



 .تشکیل ده ها شرکت کوچک و بزرگ که عمدتا دانش بنیان هستند 

  نفر )عمدتا از نخبگان دانشگاهی( در این شرکت ها )شرکت هایی که دانش پژوهان جزء  0333اشتغال قریب
 هسته اصلی هیئت موسس بوده اند(

  ریال )ده هزار میلیارد ریال( در این شرکت های 03.333.333.333.333گردش مالی بیش از 

 ایجاد یک الگوی موفق از عدم مهاجرت نخبگان و موفقیت آنها در تشکیل کسب و کار دانش بنیان 

 ایجاد الگوهای موفق از تعامل نخبگان با صنایع و ایجاد شرکت های مشترک 

  ایجاد پایگاه های بسیار موثر در جذب نخبگان 

 

 پس از سالها تجربه افراد کلیدی این شرکتها تصمیم به تشکیل شرکتی در حوزه حمایت از کارآفرینی دانش بنیان گرفتند.

های پژوهشی                بخشی از نتایج فعالیت
 باشگاه دانش پژوهان



 موضوع اصلی فعالیت: 
 راه اندازی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری در شرکت ها

 شرکت مهد تجارت گستران عطار



 (رئیس هیات مدیرهسعید سهراب پور )
 
 
 

 (نایب رئیس هیات مدیرهحسین میرزایی )
 
 
 

 (عضو هیات مدیرهمحمد رضا  رزوان )
 
 
 

 (عضو هیات مدیرهمحمدحسین فرداد )
 
 
 

 (مدیرعامل و عضو هیات مدیرهمهدی کشاورز امیری )
 

 هیات مدیره



 هافعالیت



 فرهنگ سازی، عالقه مندسازی، جذب و حمایت از نخبگان جهت انجام فعالیت های دانش بنیان 
 تفاهم با سازمانها و نهادها جهت گسترش فعالیت های دانش بنیان 
 سرمایه گذاری در شرکت ها و یا تملک بخشی از سهام آنها و کمک به رشد آنها 
 حمایت از تشکیل شرکتهای دانش بنیان 
  ایجاد هسته های فنی برای کار بر روی ایده هایی که میتواند منجر به تشکیل شرکت های دانش

 بنیان شود
 واگذاری بخشی از سهام شرکت های رشد یافته 
 فعالیت های برون مرزی 

 های شرکت عطارفعالیت



 ارتباط با سازمانها برای فعالیت های ترویجی در دانشگاه 
 برگزاری همایش های صنعت، فناوری و نخبگان 
 برگزاری بازدیدهای دوره ای از کسب و کارهای موفق دانش بنیان 
 ترغیب سازمانها برای رویکرد دانش بنیان 
 ارتباط مستمر با نخبگان 
 شناسایی افراد و گروه های مستعد 
 برگزاری دوره های کارآموزی 
 برگزاری کارگاه های آموزشی 
 تعریف پروژه های صنعتی 
 تشویق و ترغیب نخبگان برای تشکیل گروه های پژوهشی 
 حمایت از تشکیل شرکت های دانش بنیان 

سازی، جذب و حمایت از نخبگان جهت فرهنگ
 های دانش بنیانفعالیت



 دانشگاه صنعتی شریف 
 دانشگاه تهران 
 صاایران 
 خدمات اول 
 پارک فناوری پردیس 
 بنیاد مسکن 
 بنیاد مستضعفان 
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
 صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما 
 ... سایر سازمانها 

 هاتفاهم با سازمان



 گروه شرکت های گسترش صنعت علوم زیستی )لیدکو(
 سرمایه گذاری و پیشبرد اصول و رویه های زیست فناوری 
 سهامدار شرکت های رویان، همانندساز بافت کیش و غیره 
 

 شرکت پرنیان درمان آرمان
 تولید داروهای نوترکیب 
 صادرات داروهای تولید داخل و ایجاد پایگاه تخصصی صادرات دارو در منطقه 
 انتقال دانش به داخل کشور در حوزه سالمت 
  تاکنون بیش از ده فعالیت در شرکت آغاز شده و چندین تفاهم نامه باتولید کنندگان داخلی و (

 خارجی انجام شده است(
 

 شرکت بسپار آریا
 متشکل از نخبگان مرکز کارآفرینی قم 
  تولید نوارهای ارتوپدیCAST برای شکسته بندی 

 زیست فناوری و درمان



 انرژی
 شرکت توسعه انرژی ایرانیان )تابان(

 مشترک با بانک حکمت ایرانیان 
 ایجاد و توسعه نیروگاه های برق تجدیدپذیر به خصوص خورشیدی 
 )ایجاد خط تولید پانل خورشیدی )چشم انداز آینده 
 تشکیل شرکت های دانش بنیان و خدماتی پیرامن نیازهای فنی نیروگاه های خورشیدی 
 

 شرکت توسعه فناوری شمیم شریف
 متشکل از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف و عضو بنیاد ملی نخبگان 
  ارائه سیستم های ضدعفونی آب و هوا و تصفیه پسابهای صنعتی، تولید دستگاه های ازن ساز و

ECF 
 

 شرکت طرح و اندیشه پتروآزما
 متشکل از فارغ التحصیالن و اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز 
  تولید تجهیزات آزمایشگاهی صنعت نفت و ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل تحلیل مغزه(Core 

Analysis)  و سیال(PVT) 

 انجام مطالعات میادین نفتی در راستای ازدیاد برداشت 



 شرکت یکتا بهینه توان )در حال مذاکره(
 متشکل از فارغ التحصیالن و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف 
 مشاوره ارزیابی کیفیت شبکه برق، امور نیروگاهی و غیره 
 

 شرکت صدرا فن پرداز )در حال مذاکره(
 متشکل از فارغ التحصیالن، اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی شریف 
 تولید انواع اینورتر و مبدل الکترونیک قدرت توان باال 
 

 شرکت پرتو انرژی )در شرف تاسیس(
 متشکل از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف 
 طراحی، ساخت و اجرای تخصصی سامانه های تولید انرژی متصل به شبکه و منفصل از شبکه 

 انرژی



 مشارکت در تاسیس شرکت فناپ
  به صورت مشترک با بانک پاسارگاد8711شروع فعالیت از سال 
  در میان کل شرکتهای  851یکی از بزرگترین شرکتهای کشور در حوزه فناوری اطالعات)کسب رتبه

 در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی( 8737کشور بر اساس میزان فروش در سال 
  شرکت زیر مجموعه در هولدینگ به صورت مشارکت با فارغ التحصیالن برتر دانشگاه  81دارای

 های کشور
  تولید سیستم نرم افزار جامع بانکداری(Core Banking)  بانک کشور 5و اجرای آن در 
 

 مشارکت در تاسیس شرکت حصین
  توسط جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف 8717شروع فعالیت از سال 
  )بزرگترین ارائه دهنده کارت هوشمند در کشور )دارای خط تولید کارت در پارک فناوری پردیس

شامل کارت هوشمند سوخت، سیم کارت موبایل، کارت هوشمند بانکی، گواهینامه الکترونیک، کارت 
 مترو

  شرکت زیرمجموعه به صورت مشارکت با فارغ التحصیالن برتر دانشگاه های کشور 1دارای 

 فناوری اطالعات و ارتباطات



 مشارکت در تاسیس شرکت بصیر پردازش
  توسط جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف 8717شروع فعالیت از سال 
 بزرگترین شرکت تولید کننده و ارائه دهنده محصوالت و خدمات حمل و نقل هوشمند در کشور 
  سیستمهای سرعت سنج جاده ای در کشور )شامل محورهای شیراز اصفهان، 11اجرای حدود  %

 تهران مشهد، اصفهان مشهد، محور هراز(
   ساله 5مجری پروژه مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران به صورت سرمایه گذاری 
 

 شرکت تحلیل و تصویر داده شمارا
  جمع آوری، پردازش، تحلیل و تصویر انواع داده 
 دارای قرارداد با اپراتور همراه اول و کنترل ترافیک شهر تهران 
  در حال مذاکره با چند سازمان مهم در کشور جهت تشکیل شرکت های مشترکت و تشکیل تیم

 های تخصصی برای تحلیل و تصویر داده های این سازمان ها

 فناوری اطالعات و ارتباطات



 پردازش تصویر در حوزه های مختلف 
 بالن نظارتی محیطی 
 داروهای خاص برای بازار آسیای شرقی 
 پردازش ، تحلیل و تصویر داده های پزشکی 
 کیت های انتقال خون بند ناف 
 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و خانه های هوشمند 
 ... 

های مستعد های پژوهشی در زمینهایجاد هسته
 کسب و کار دانش بنیان



 احداث کلینیک درمانی در کشور عمان 
 ایجاد پایگاه صادرات دارو در عمان 
  امکان سنجی احداث کارخانه تولید سیمان در عمان )قرارداد با صنایع سیمان

 شهرکرد(
 )تاسیس شرکت در روسیه جهت انجام فعالیت های تجاری )توقف فعالیت 
 )انجام فعالیت تجاری در امارات در قالب شرکت دیتوم )توقف فعالیت 

 های برون مرزیفعالیت



 شرکت شمیم شریف
 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
 

 شرکت پتروآزما
 صندق مالی توسعه تکنولوژی ایران 

 مذاکره برای واگذاری 
 ها بخشی از سهام شرکت



 چشم انداز



  بزرگترین مرکز شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان در منطقه برای تشکیل شرکت

 های دانش بنیان

 دارای بیشترین تعداد شرکت های دانش بنیان در منطقه 

 یکی از ده مرکز اول کشور در صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان 

  بزرگترین قطب جذب دانش از مراکز علمی و تحقیقاتی برای تجاری سازی آن در

 منطقه

 چشم انداز



 کارآفرینی دانش بنیان
 فرهنگ سازی، عالقه مندسازی، جذب و حمایت از نخبگان برای راه اندازی کسب و کار دانش بنیان 
 

 سرمایه گذاری جسورانه
 شناسایی و تملک سهام شرکت های مستعد 
 کمک به رشد شرکت ها 
 

 فرهنگ سازی و جلب مشارکت سایر نهادها
 جذب سرمایه 
 واگذاری سهام شرکت های رشد یافته 
 آشنا کردن و آموزش نهادهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان 
 مشارکت با سایر صندوق ها و نهادها جهت سرمایه گذاری مشترک با دو هدف 

 آشنایی نهادها با این فرایند 
 استفاده از بازار یا ارتباطات سازمانها در امر توسعه شرکت ها 

 

 ایجار ساز و کار جذب علم و فن آوری از مراکز علمی و تحقیقاتی
 

 کمک به حل مشکالت و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان

 ماموریت



  شرکت دانش بنیان 01کمک به ایجاد و توسعه بیش از 

  ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک با بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در حوزه دام و

 کشاورزی

 ایجاد شرکت کارآفرینی مشترک با بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 فرهنگ سازی، جذب و حمایت نخبگان حوزه علوم پزشکی و زیست فناوری 

 همکاری با پارک فناوری پردیس برای ایجاد مرکز سرمایه گذاری بین المللی 

  برنامه ریزی و بسترسازی جهت شروع فعالیت های دانش بنیان در حوزه های بین

 رشته ای

 های سال جاریبرنامه



 

 www.attargroup.ir آدرس سایت : 

http://www.attargroup.ir/

