


رشد شتابان اقتصاد به  وسیله ی اقتصاد دانش بنیان ممکن خواهد شد.
- رهبر معظم انقالب



 دانشگاه علم و صنعت ایران
 سرآمد در علم و فناوری

پیشرو در کارآفرینی دانش بنیان



شــرکت بین المللی توســعه تجارت هیرمند به عنــوان اولین 
شــرکت ســهامی عام دانشــگاهی کشور با مشــارکت دانشگاه 
علم و صنعت ایران و جامعه دانشــگاهی کشــور از سال 1396 
فعالیت عملیاتی خود را آغاز نموده است. فعالیت اصلی هیرمند 
کمک به توســعه کسب و کارهای دانش بنیان و تالش در جهت 
 تکمیل چرخه تولید ثروت در فعالیت های دانشــگاهی اســت.

بر این اساس شرکت هیرمند به واسطه سهامداری دانشگاه علم 
و صنعت ایران و جامعه دانشــگاهی کشــور، تمرکز فعالیت های 
خود را در جهت خلق و توســعه کسب و کارهای دانش بنیان و 

ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی کشور بنا نهاده است. در 
این راســتا و بنابر ماهیت گسترده فعالیت های 

علمی و دانشــگاهی، زیرمجموعه های 
متعــددی در شــرکت هیرمند 

تشــکیل شــده و در حال 
فعالیت می باشند.

درباره ما سازمان

 چه می کنیم؟



ارزش های ماماموریت  ما
از ظرفیت  اســتفاده حداکثــری  تالش در جهــت 
دانشگاهیان کشور در راستای خلق ثروت کارآفرینی 
و ایجاد فرصت های شــغلی شایسته و متناسب برای 

دانش آموختگان دانشگاهی

احترام به کرامت انسانی و ارزش های دینی و ملی �
تاکید بر شفافیت در اهداف، برنامه ها و اقدامات �
بهره گیری موثر از جامعه دانشگاهی کشور �
تالش حداکثری در جهت جلب رضایت تمامی ذینفعان �
چابکی در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا �

تالش در جهت بستر سازی تولید ایده های خالق در 
 جامعه دانشگاهی کشور

تالش در جهت هدایت پژوهش ها و فعالیت های 
 دانشگاهی به سمت و سوی پژوهش های کاربردی 

سرمایه گذاری در ایده های خالق دانشگاهی و 
 تبدیل نمودن آن ها به کسب و کارهای پایدار

 ارائه خدمات مختلف مورد نیاز جامعه
دانشگاهی کشور



هیرمند در یک نگاه

VC

صنعت

معدن



نوآوری های حوزه 
فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

عمران و ابنیه



VC  دانشـــگاه علـــم و صنعـت ایـــران بـه عنـوان یکـــی از شـاخص صندوق
تریـــن دانشـگاه هـــای صنعتـی کشـور بـا دارا بـــودن پتانسـیل 
قابـل توجـه اســـاتید، پژوهـش گـران و ... مـی توانـد نقـش قابـل 
توجهـی در تحقـق اقتصـاد دانـش بنیـان و انتفـاع ایـران اسـالمی 
در فعالیـــت هـا و ظرفیـت هـای علمـــی ایفا نماید. در این راسـتا 
شـــرکت ســـرمایه گذاری هیرمند به عنوان یک شـرکت سـهامی 
عام برخاســـته از جامعه دانشــگاهی، بــا مشــــارکت دانشــگاه 
علــــم و صنعــت ایــران، از شــهریور مــــاه  9۷پــس از اخــذ 
مجوزهــــای الزم از صنــــدوق نــوآوری و شــــکوفایی نســبت 
بــه تاســیس "صنــدوق ســــرمایه گــذاری پژوهـش و فنـاوری 
علـــم و صنعـت ایـران" اقـدام نمـوده اسـت. ماموریـت اصلـی ایـن 
صنـدوق سـرمایه گـذاری خطرپذیـر در طـرح هـای دانـش بنیـان 
بـا محوریـت اولویـت تولیـدی و ایفـای نقش اساسی در شکل گیری 

زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه علم و صنعت ایران است.

امضای اولین قرارداد سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران - زمستان 139۷



ایده نو نیاز به حمایت دارد.



ت 
دپارتمان  صنع

دانـش مهندسـی همـواره بـه عنـوان یکـی از نقـاط قـوت دانشـگاه هـا 
و دانـش آموختـگان دانشـــگاهی کشـور عزیزمـان مطـرح بـوده اسـت. 
ایـن در حالـــی اسـت کـه بـه علـت عـدم ســـرمایه گـذاری مناسـب 
در فراینـــد تحقیـق و توســـعه، کمـاکان بخـش هایـــی از قطعـات و 
تجهیزاتـی کـــه قابلیـت طراحـی و تولیـــد در داخل کشور را دارند از 

خارج از کشور تهیه می شوند.
شـــرکت سـرمایه گـذاری هیرمنـد بـر اســـاس قابلیـت دسترسـی بـه 
ظرفیـت هـای پژوهشـی و دانشـگاهی کشـور، رویکـرد سـرمایه گـذاری 
خطرپذیـــر در طـرح هـا و شـبکه شـرکت هـای تولیـد کننـده همـکار 
خـــود، بـا ارائـه الگـوی تضمیـن متقابـل، فرصتـی بدیـع جهـت تولیـد 

محصـوالت نیازمنـد تحقیـق و توسـعه درکشور فراهم آورده است.
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معادن کوچک و متوســط همواره بــه عنوان یکی از گزینه های 
جذاب برای شــرکت های ســرمایه گذاری مطرح بوده اند. این 
حقیقت در کنار دسترســی به دانش جامعه دانشگاهی در جهت 
ایجاد ارزش افزوده بیشــتر برای این معــادن، هیرمند را بر آن 
داشت تا یکی از محورهای فعالیت خود را حول معادن کوچک و 
متوسط تعریف نماید. هم اکنون، شرکت سرمایه گذاری هیرمند 
عالوه بر یک شرکت زیرمجموعه معدنی، در حال انجام عملیات

اکتشــاف در محدوده های مختلف ثبت شده طی سال  9۷باشد 
که امید است به زودی شاهد بهره برداری و تبدیل این محدوده 

ها به زیرمجموعه های معدنی هیرمند باشیم.

معدن مرمریت آرسک دامغان



دپارتمان  عمران و ابنیه 

سـرمایه گذاری در حـوزه امـالک و مسـتغالت یکـی از جذابتریـن حوزه 
هـا بـرای سـرمایه گذاران مـــی باشـد. علــی الخصــوص کــه بتــوان 
ســــرمایه گــذاری در ایــن حــوزه را بــــا تکنولــوژی هــای روز در 
ایــن عرصــه پیونـــد داد. شـرکت سـرمایه گـــذاری توسـعه تجـارت 
هیرمنـــد بـا اســـتفاده از ظرفیـت علمـی پژوهشـــی دانشـگاهیان در 
زمینـه هـای مرتبـط از جملـه طراحـــی، هوشمندسـازی، سـازه هـای 

پیـش سـاخته و ...
ســرمایه گذاری های متعددی را در حوزه امالک و مستغالت انجام داده 
است.عــــالوه بــر جنبــــه هــای فنــی، مهندســــی پــروژه هــای 
عمرانــــی آغــاز شــده در هیرمنــد، آمیختــن هنــر طراحـی و اجـرا 
همـــراه بـا تعریـف کاربـری هـای نویـن جهـت پـروژه هـای عمرانـی از 
دیگـــر نـکات حائـز اهمیتی است که سرمایه گذاری های هیرمند در این 

زمینه را شاخص می نماید.

نمای سه بعدی از پروژه باغ بهار )ازگل(

پروژه باغ بهار در حال ساخت
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امـروزه اثـــر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـــات در زندگـی روزمـره غیرقابـل 
چشـم پوشـی اسـت. از ایـن رو ایـن حوزه در سال های گذشته فرصت های 

مناسب برای سرمایه گذاران فراهم نموده است.
گـروه فنـاوری اطالعـات شـرکت هیرمنـد بـا درنظـر گرفتـن فرصـت هـای 
موجـــود در ایـن حـوزه بـا اتخـاذ اســتراتژی مشــارکت بــا گــروه هــای 
دانشــگاهی و شــرکت هــای دانــش بنیــان در زمینــه ارائــه خدمــات

IT فعالیت خود را گسترش داده است. ماحصـل فعالیـت هـای تـا بـه امـروز 
ایـن گـــروه، صـادرات نـرم افـزار مدیریـت ســـازمانی بـه بازارهـای عـراق 
و کـــره جنوبـی، اسـتقرار نـــرم افـزار مدیریـت فرآیندهـــای سـازمانی در 
تعـدادی از دانشـگاه هـای برتـر کشـور و راه اندازی سرویس محاسبات سریع 

کامپیوتری برای امور پژوهشی است.



گ و هنر
نوآوری های حوزه فرهن

بــا رونــق یافتــن اقتصــاد فرهنــگ و هنــر، نــه فقــط ایــن حــوزه بلکــه 
حیــــات اجتماعــی و فرهنگــی ســایر بخـش هـا نیـز توسـعه خواهـد یافـت 
و از آنجـــا کـه خالقیـت و نـوآوری رکـن اصلـــی فعالیـت هـای هنـری است، 
ســرمایه گذاری در این حوزه، به تقویت اقتصاد خالق در کشــور خواهد انجامید. 
از ســــوی دیگــر بــا توجــه بــه گســــتردگی جغرافیایــی فعالیــت هــای 
هنــری، از جملــه صنایــع دســتی در سراســر کشــور، عــالوه بــر امــکان 
دســــتیابی بــه فرصــت هــــای فــراوان ســرمایه گــــذاری خــرد و کالن 
بــــرای ســرمایه گذاران، تالشی موثر در مسیر توســعه پایدار کشور نیز صورت 
خواهد پذیرفت. بر این اساس شرکت سرمایه گذاری هیرمند تا کنون با شناسایی 
برخی از این فرصت ها در زمینه هایی نظیر برندســازی و تولید صنایع دســتی و 

البسه محلی سرمایه گذاری نموده است.
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