
شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

1DigiDoki16388,9

2DONGGUAN SEE-WAVE INDUSTRIAL LTD.41238

3eAds16148,9

4Elecfortune Technology (HK) LIMITED41338

5fourteam31935

6l16748,9مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز

16778,9ابر زس7

15165ابزار پیشرفته نیرو امتداد8

57738Aاتحاد بركت جنوب9

94944A(همراه اول)ارتباطات سیار ایران 10

25631Bارتباطات سیار هوشمند امین11

91644Aارتباطات مبین نت12

16838,9ارزجو13

174110,11اسپانسر14

72040اطالع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه15

102944Bافزاره ارتباطات بهینه16

11431Aاک تک تکنولوژی کیش17

15655الکترو سبحان18

105944Bامن افزار گستر شریف19

35035امن پردازان سورنا20

14431Aانتقال داده های آسیاتک21

178010,11ایده بنیان شریف22

24031Bایده پردازان23

16708,9ایرسای آسمان تابناک ایرانیان24

179110,11ایسمینار25

16978,9ایماژ رایور26

37635ایمن اندیشان پویا نوین27

48538آداک فن آوری مانیا28

25431Bآذران وب29

73240آراتل هوشمند آفتاب30

53338Aآراد تجهیز نیکان31

45038آرتا ویژن رها32

15255آرمان باطری33

20031Bآرمان پردازان نوژن34

10631Aآروین آرایه ایرانیان35

23131Bآرسینا- آریا سامانه یکتا نوین افزار 36

100844Bآریا شایگان الکترونیک37

47938آریا لیزر ایرانیان38

24431Bآریا هدف پایدار39

12631Aآرین نوین رایانه40

16058,9آسان بورس41

15495آلجا42

176010,11آموزش های آنالین مادیا43



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

179310,11آوازه44

1738.110,11آوای نزدیک سرمایه45

10831Aبازارسازان مدیر سبز قرن46

34535بازرگانی اپتیک وحدت47

17231Aبانک ملت48

179410,11بانیترو49

33535برتراندیشان سناباد50

58538Aبردار هوشمند ماشین51

93644Aبرسا نوین رای52

16668,9برنافناوران رایکا53

102544Bبسامد موج قائم54

75340Aبنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور55

47338به پرداخت ملت56

100644Bبهاران57

43038بهین تکنولوِژی58

105544Bبهین راهکار توسعه پیشرو59

35635بیانی نور صنعت60

49138بین المللی نوین تراشه ویرا پارسیان61

49438پارس ارتباط افزار62

94044Aپارس کویر اروند63

16808,9پارک علم و فناوری گیالن64

15855پارک علم و فناوری مازندران65

16798,9پارک علم وفناوری یاسوج66

73040پارک فناوری پردیس67

72440پاک چرخ ایرانیان68

11031Aپایا افزارگستر صدرا69

15295پایاسیستم70

70340پدیده فناوران برین عصر جدید71

172010,11پرتو راهگشای نوین قشم72

16418,9پردازش هوشمند ترگمان73

171110,11پردازش هوشمند فناور هیراد74

49338پردیس دیبا اندیشان75

91044Aپژوهشی صنعتی آریانا بهسان76

11631Aپالست نیک ساری77

58138A(آلمارکز)پهن دشت سهیل78

74240Aپیشران صنعت ویرا79

92144Aپیشرو ارتباط80

36035پیشرو بهینه نوآوران81

122027پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد82

13631Aپیشگامان دامنه فناوری83

175910,11پیمانیار ایرانیان84

15231Aتجارت الکترونیک اول85

72340تجارت الکترونیک عرش گستر86



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

174710,11تجارت الکترونیک لوتوس آرمانی87

32735تجارت الکترونیک مارون88

16048,9تجارت الکترونیک نجوا89

177810,11تجارت الکترونیک نوین نار90

75240Aتجارت راه طالیی تینو91

176610,11تجارت سامانه های الکترونیک اول دانش محور اوراسیا92

44438تحلیلگران اطالعات نگاره93

52938Aتحلیلگران رمزينه آریا94

71140تدبیرگران سرزمین هوشمند95

13231Aتراز ایده پرداز96

49538"شاپ"تراکنش همراه ایمن 97

57338Aتعاونی ترنا سیستم98

175610,11تک تیزر99

15335تکام100

34335تکفام پرداز صنعت پاسارگاد101

101444Bتالش توسعه نیک آریا102

15705توسعه ارتباطات آراز103

25231Bتوسعه امن کیان104

101144Bتوسعه خدمات دریان105

15695توسعه راهکار آینده106

16768,9توسعه رایانه ایساتیس107

49238گپ- توسعه سامانه پویش رسانه آسیا 108

102444Bتوسعه فن آوری پارس سیستم شرق109

178310,11توسعه فناوران فاخته110

103844Bتوسعه فناوری داتام ارتباطات پارس111

15275توسعه منابع انرژی صبا باتری112

17631Aتوسعه یکپارچه ایلیا113

45338توسن سیستم شرق114

92244Aتولید،داده کاوی و اقتصاد اطالعات یوتاب115

15995تولیدی بازرگانی پویان پیل گرتو ماندگار116

102444Bتولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا117

15575تولیدیپایدار سازان قم118

173310,11تیاک119

75840Aتیک زوم120

170710,11(Job.ir)جاب 121

173710,11چاپ انالین فانوس پرینت122

16188,9چشم انداز برازمان123

51338Aحامی داده پردازی پارسیان124

24831Bحساب رایان پارس125

176810,11خانه استارتاپ کرج126

15315خانه موبایل ایران127

174010,11خبرسافت128

121727خبرگزاری جمهوری اسالمی129



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

46538خدمات ارتباطی ایرانسل130

172810,11خشکشویی آنالین واش لین131

171410,11داده پردازان ایده شرق132

47138داده پردازان دوران133

70040داده پردازی ایران134

23631Bداده رایانش ابری پردیس135

73140داده سنجی حصین سیستم نور136

15631Aداناپرداز137

16118,9دانش افزاری فرانگار138

71640دانش گستران ایرسا139

170510,11دانش گستران لک لک140

173810,11دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد141

100244Bدانشگاه صنعتی شریف142

10231Aدژافزارنت143

176210,11دنیای ایده های تابان فناوری144

178410,11دیدئو145

176110,11دیزاینو146

176110,11راهدون147

13731Aراهکار اندیشان توسعه فناوری رایا148

170410,11راهکار اندیشان خدمات مالی149

174410,11راهکار پرداز یک پی150

70840راهکار مهریاسان151

16031Aراهکار نوین سیاق152

102744Bراویس فناوران ویرا153

22431Bرایان اندیشه مایا154

76540Aرایان توسعه پایا155

16958,9رایانش ابری پیشرو156

170110,11استارتاپ راست چین- رایانیک اسپادنا 157

37835رایمند رایانه158

175210,11رخدادنما159

30435رهپویان علم و صنعت اوا160

175410,11رهداد نگاه خالق161

16508,9رهنماکالج162

51838Aرهیاب رایان فردا نوین163

48138زیر ساخت امن خدمات تراکنشی164

43438زیرساخت مرکز داده ارم165

16718,9ژرف اندیشان کار و توسعه166

37335ساخته های تعاملی مبنا پارس167

31435سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران168

169
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد 

دانشگاهی
178810,11

56538Aسام تدبیر آدنیس170

103644Bسامانه هدایت اطالعات سها171

37235سانا ایده پرداز ویرا172



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

174210,11سایت دکتر سوشا173

103244Bسپهر انفورماتیک درخشان174

76340Aستاره درخشان همراه کیش175

91944Aسخت افزار برتر176

173910,11سرای لهجه سروش177

179610,11سرسره178

16698,9سفیر نوآوران امید179

73440Aسفیرایرانیان کسری180

52238Aسلطان رول کار181

56938Aسمارایان صنعت182

1739.110,11سمیا183

30835سومیکو184

170810,11سیستم گستر چیستا185

100044Bسیماتک سامانه آریا186

122227استودیو تحول دیجیتال فردا- شبکه اپی اکو 187

173410,11شبکه اشیا هوشمند انجیر188

73840Aشبکه پرداز تندیس آریا189

75540Aشبکه گستر کایر190

121827شتابدهنده آی تک191

177810,11شتابدهنده شریف192

37035شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان193

178910,11(سهامی خاص)شیوه نرم افزار گستر آسیا 194

90744Aصبا ارتباط شریف195

171510,11صباسل آریا196

44038صنایع ارتباطی پایا197

174310,11صنایع ارتباطی نانوتراشه پارش198

15125صنایع بازتاب انرژی البرز199

76740Aصندوق نوآوری و شکوفایی200

15195صنعت تجارت ویسمن201

15375صنعت رایان پارس202

173210,11طراحان ایده پرداز کاسپین203

15515طراحی و تولید آماک کوشا204

22031Bعامر اندیش هوشمند205

176410,11عامر اندیش هوشمند206

175310,11عدالت گستران عرصه آموزش207

170910,11عزم داده پردازان208

23031Bعصر ارتباط کاویان209

20531Bعصر گویش پرداز210

16758,9عظیم کاال211

175710,11علی هایپر212

175810,11فرایندمدارپیشرو213

15915فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام214

74040Aفن آفرینان زندگی نو215



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

173610,11فن آوری اطالعات داده بان آریا216

21531Bفن آوری اطالعات نیک آموز217

101744Bفن آوری اطالعات و ارتباطات آرسس ایرانیان218

177010,11فن گستران پیشرو بازار219

93244Aفناوران اطالعات و ارتباطات شمالغرب220

36835فناوران آنیسا221

176310,11فناوران پاریز تجارت پارسه222

32135فناوری ارتباطات نوری دانیال موج223

26431Bفناوری اطالعات و ارتباطات صنوبر224

16248,9فناوری و تدبیر هومان225

55738Aفنی بازرگانی زبراسیا226

77540Aفنی مهندسی امن پردازان کویر227

92444Aفنی و مهندسی پرسیس ارتباط خاورمیانه228

50038Aکارادوهزار229

70540کارآفرینان نوآور پابه کار230

177210,11کاربوی231

170310,11(آژانس بازاریابی نتیجه گرا)کافه لید 232

15115کاوش پرداز کاسپین233

172110,11کسب و کار برخط نگار آرشان234

171910,11کالسند235

177410,11(کیلید)کالن داده شهر فناوران 236

16318,9کیانا فردوس شهر237

95744A(سامانتل)کیش سل پارس238

16831Aکیمیاگران سرزمین رایانه239

36435گرایش نور پردیس بلقیس240

22631Bگروه آموزشی درنا241

70440گروه به اندام دکتر کرمانی242

243
گروه توسعه کاربردی فن آوری اطالعات نت سازان اصفهان 

(گروه تکفانت اصفهان )
33335

104644B(KPCO)گروه تولیدی کپکو 244

36635گروه صنعتی مبتکر245

16431Aگروه نرم افزاری پیوست246

110144Bگرین وب سامانه نوین247

172210,11لینک248

15025(گروه صنایع بعثت)ماشینهای اداری بعثت 249

177110,11(پی پینگ)مانا تدبیر آواتک 250

36535ماندگار تدبیر ارک ایرانیان251

16658,9ماه رایا نوین گیتا252

14331Aمبناداده آرین سیستم253

96344Aمجتمع فنی تهران254

172510,11مجتمع فنی مهد پردا پژوهان255

37435مدیا موج ارتباط256

16588,9مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر257

121927مرکز فینتک بانک انصار258



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

16068,9مکتب شریف259

178210,11ملک نمای ایرانیان260

171010,11ملکانا261

50438Aمنشور سیمین262

30035مهرمینا الکترونیک263

22731Bمهندس پیشگان آزمون افزار یاس264

13431Aمهندسي دمسان رايانه265

77740Aمهندسی ارتباطی پیام پرداز266

15595مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر267

53538Aمهندسی توزین صدر268

21031Bمهندسی سازه اطالعات سامان269

104844Bمهندسی سیستمهای اطالعاتی پیشرو270

76040A(دانش بنیان)مهندسی محققان یاسین 271

15645مهندسی و ساخت پرداس انرژی272

102044Bموسسه برهان273

75040Aموسسه پیشگامان ابدال صنعت274

26031Bموسسه حقوقی نیکمامان مالصدرا275

45938موسسه دانش بنیان رسانه گستر فراکاو276

73640Aموسسه فرهنگی ویستا رایانه نیکان277

40838(مگنت)میدیا گستران نوین تجارت محیا 278

177310,11میزبان279

25831Bمیزبان وب پایتخت280

93044Aنانو افزار تراشه281

104544Bنرم افزاری امن پرداز282

54238Aنرم افزاری کیان نور رایانه283

96544Aنماوا284

31235نوآوران شبکه فربین285

102244Bنوآوران فناوری اطالعات امروز286

16608,9(دیجی کاال)نوآوران فن آوازه 287

173510,11نورندبوک288

16818,9نویان ابر آروان289

10431Aنوید داده پرداز پیرامید290

90044Aنیاکو اطلس قشم291

16828,9نیک زیست فردا292

52738Aنیکان سامانه عصر293

15095هژیر صنعت294

16948,9هفته نامه شنبه295

172410,11هلدینگ آموزشی یک باور296

16648,9همراه پرداز زرین297

172310,11همسو298

24175010,11همیاب 299

16688,9هوش روان300

16738,9ایران رنتر- هوشمند آرمان گستر آریا 301



شماره سالنشماره غرفهنام شرکتردیف

16298,9هوشمند سازان دانش آتی نوین302

92644Aدیتاک- هوشمند سازی تحلیل داده ها 303

175510,11(هماگروه)هوشمند مدیریت ادیب304

175110,11(Hoom)هوم 305

71240هونام تجارت پارس306

11831Aوان کلیک307

16308,9ووکامرس فارسی308

22231Bویرا رسانه افزار309

15425ویراانرژی مهر ماهان310

172710,11وینداد311

177910,11یکتا اجاره هوشمند پویا312

47538یکتا ققنوس پارس313


