فهرست مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی
ردیف

نام مرکس

نام مذیر مرکس

زمینه فعالیت و تخصص مرکس

تلفن

آدرس مرکس

1

في آفطیٌاى ذَاضظهی زَؼ

خالل خَاًطیط

صٌؼر ،هطاغل ذطز،هطاغل ذاًگی

38475798-9

احوسآتاز ،ذیاتاى هحسطوی -هحسطوی  -16خالک 7

2

هْس زاًص خاضسیاى

هحوس هطؼَف

کطاٍضظی ،هطاغل ذطز ٍذاًگی

38469882

ذیاتاى سٌاتازً،ثص سٌاتاز52ج57

3

تْسَ صٌؼر

احوس اثٌی ػططی

صٌؼر ٍهؼسى

37653971-3

4

زستیط گطاى کاضآفي صٌؼر

ػغائی ًػاز

صٌؼر ٍ ذسهاذ

38768022

5

زَؼ ضاّثطز

اکطم کوطُ

صٌؼر ٍ هؼسى ٍ کطاٍضظی

38914773

تلَاض ٍکیل آتاز ًثص صیاز ضیطاظی  4عثقِ ٍ 4احس 10

هطین ظطیف خَض

صٌؼر ٍ ذسهاذ

36071311 36070904

تلَاض سداز ،سداز( 17آیر اهلل ًوط) ضواضُ76

هحوَزخاًی زضهیاى

صٌؼر ٍ ذسهاذ

38582945

سلواى فاضسی  - 8خالک  - 3عثقِ زٍم

8

کاضگسسط ضطق

اتَالقاسن ضفیؼی

صٌؼر ٍ ذسهاذ

57222522

گٌاتاز هیساى اهام ذویٌی

9

ضطکر آزیِ ساظاى سالهر

هحوس یعزی

تْساضر ،سالهر ٍ حطفِ خعضکی

37534050

تلَاض ّسایر،تیي14ٍ12ج180ط2

10

ضطکر گطیي ٍب ساهاًِ ًَیي

هْسی هحوسی

37638100

چْاضضاُ ذیام هدسوغ ذلیح فاضؼ عثقِ چْاضم ٍ خٌچن

هحوس ػلی اتطاّیوی

صٌؼر ،ذسهاذ ٍ سالهر

38444260

سِ ضاُ ازتیاذ ایي سیٌا 15ج  133عثقِ اٍل ٍاحس 2

سیس هطزضی قسهگاّی

ذسهاذ

42225545

ًیطاتَض -ذیاتاى فطزٍسی خٌَتی خٌة خاساغ فطزٍسی

13

ضطکر خایا صٌؼر آفساب ضطق

کاهیاضفط

حَظُ زرصصی هالی ٍ اًسقال زکٌَلَغی

38475579

هطْس-اًسْای ذیاتاى سٌاتاز-ضٍتطٍی تاًک ذَى-خالک ٍ-884احس 2

14

ضطکر ایسُ خطٍضاى هططق غعال

زکسط ػطفاى

کاضفطیٌی تیي الوللی -ذسهاذ کاضآفطیٌی

5132231686

هطْس ،تلَاض اهام ذویٌی ،هدسوغ زداضی اضگ ،عثقِ ٍ 4احس 403

6
7

11

12

ضطکر ذسهاذ ػلوی
صٌؼسی ذطاساى ضضَی
ضساتسٌّسُ حاهی خیًَس
کاضآفطیٌاى

ضطکر ایسُ ّای ًَیي
ٍاغیاى زَؼ
ضطکر ایسُ خطزاظاى
کسة ٍکاض فطٍؽ زاًص ذطاساى

فٌاٍضی اعالػاذ ٍ
کسة ٍ کاض ّای ًَخا

تلَاض خاًثاظ-تیي خاًثاظ -3ٍ1خٌة تاًک خاضسیاى -تطج آسواى -
عثقِ سَم ٍاحسC
اتسسای تلَاض خیطٍظی زاًطکسُ فٌی هطْس(ضْیس هحوس هٌسظطی)هطکع
زحقیقاذ کاضآفطیٌی

فهرست مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی
ردیف

نام مرکس

نام مذیر مرکس

زمینه فعالیت و تخصص مرکس

15

کاضساظاى ایسُ ساظ ّوسا

ذاًن هحسطوی

صٌؼر ٍ ذسهاذ

16

ضساتسٌّسُ سطای آساى ایطاًیاى

تلفن

آدرس مرکس
زطتر حیسضیِ -ذیاتاى ضاظیً -ثص ضاظی  - 6هطکع ضضس زاًطگاُ آظاز

ػلیطضا اهیسفط

حَظُ زرصصی صٌؼر ٍ ذسهاذ

36093970

هطْس -احوس اتاز  -10ساذسواى ضضا  -عثقِ زٍمٍ -احس 10

ٍحسذ تقط آتازی

ذسهاذ ( سطهایِ گصاضی زاذلی ٍ ذاضخی )

38452384-5

هطْس-احوس آتاز-اتَشض غفاضی -23خالک 107

18

تْطر کاضآفطیٌی آٍیػى

هحوسضسَل غالهدَض

کسة ٍ کاضّای ذطز ذاًگی ٍ ضٍسسایی

38672931

هطْس -تلَاض ٍکیل اتاز  -خ حافظ  -حافظ  - 18خالک 96

19

زَسؼِ هطتیگطی فطاکَذ ایطاًیاى

یاسط هسحسیي

زَسؼِ فطزی ٍ هْاضذ افعایی زض کسة ٍکاض

38469020

17

ضطکر فؼالیي اقسصازی خطسیثاى
ذاٍضهیاًِ

هطْس ذیاتاى ضاٌّوایی 20 / 1
سلواى فاضسی ساذسواى کیاى خالک  32عثقِ ٍ 5احس9

ضطکر زؼاًٍی فسک
20

( فاضؽ السحصیالى زاًطگاّیاى

یَسف خالل آتازی

صٌؼر ،کطاٍضظی ،هطاغل ذطز ٍذاًگی

5155255233

کاضوط ً -ثص آظازگاى  7خالک 31

کاضوط)
21
22
23
24

25

26

ضساتسٌّسُ کسة ٍ کاض فطزٍسی
ضطکر ضساتسٌّسُ
آضیاًا تاظضگاًی سیسسن صثا
ضطکر عطاحی ٍ ساذر ضاظیگط
ضطق (هطکع ضساب ایسُ)
ضطکر کاضآفطیٌاى ضاُ اًسیطِ
کاضازَؼ
ضطکر زًیای فٌاٍضی اکسیط
ضطکر ضساتسٌّسُ زَسؼِ ساهاًِ
ّای ضایاًِ ای سوا زَؼ

هصغفی هکاضم
هحسي ضٍضٌک

اصٌاف ٍ هطاٍضُ ّای تاظاضیاتی زیدیسال

5138474775

هحوس ًدازیاى

صٌؼر ساذسواى ،هؼواضی ٍ ٌّط

38413666

حویس ضضا ذدسسِ

صٌؼر تطق ٍ ذَزضٍ

3767607

اهیط عاقِ چیاى

هحسي کاهیاض

ضطکر ضساتسٌّسُ
27

تیي الوللی زداضذ الکسطًٍیک
خسیسُ کیص

5136019368

حویس کطاٍضظ

زیدیسال هاضکسیٌگ تطای کسة ٍ کاضّای
کَچک ٍ هسَسظ
ًطم افعاض ٍ ذسهاذ IT

گطزضگطی ،سالهر ،فٌاٍضی اعالػاذ ٍ
ػلَم زازُ

31415زاذلی 530

35097760

38888

هطْس تلَاض سیس ضضی ،تیي سیس ضضی  9 ٍ 7خالک  35عثقِ زٍم
هطْس  -تلَاض فلسغیي -تیي فلسغیي – 13 ٍ 11
ساذسواى سطٍش – ٍاحس 6
هطْس ذیاتاى احوس آتاز تلَاض اتَشض غفاضی  9خالک 94
هطْس – هلک آتاز – ذیاتاى ضْیس حسي ػلیاى -
ضْیس حسي ػلیاى  10خالک  - 24عثقِ ّوکف
هطْس --سِ ضاُ ازتیاذ  -تیي اسسا ...ظازُ  - 8 ٍ6خالک  - 41عثقِ
اٍل
هطْس تلَاض ذیام تیي زقاعغ سداز ٍ اضضاز -عثقِ  8ساذسواى خسر
تاًک
ضاًسیع هیساى ضْسا  -تلَاض هیطظا خَاز آقا زْطاًی  -هطکع تعضگ
گطزضگطی ٍ ذطیس خسیسُ ضاًسیع -ساذسواى ازاضی

فهرست مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی
ردیف
28

29
30

نام مرکس
ضطکر ًگاضُ ٌّط ّوایص ضطق
(ضساب زٌّسُ صثا)
ضساتسٌّسُ ضطکر تیي الوللی
ضٍیص کاضآفطیٌی آضاى
ضساتسٌّسُ ایسُ گسسطاى
عطح ًَ ذاٍضاى ( ّاٍش)

نام مذیر مرکس
احساى خالیطی

حسي کطیوی
ّازی ظٍاضکیاًی

زمینه فعالیت و تخصص مرکس
صٌایغ ذالق ٍ فطٌّگی ( صٌایغ ذالق ٍ
فطٌّگی  ،سیٌوایی ٍضساًِ ای)
آب ٍ فاضالب
چاج ٍ ًطط ،تاظی ٍ سطگطهی ،فٌاٍضی
اعالػاذ ( ٍ )ITضساًِ زیدیسال

تلفن

آدرس مرکس

5138440955

هطْس – ذیاتاى سٌاتاز – سٌاتاز  – 58خالک 111

5135130561
5136061001

هطْس  -تعضگطاُ ّاضوی ضفسٌداًی  -ذیاتاى ّاضوی ضفسٌداًی ،2
ذیاتاى خاّس  1خالک ٍ ،15احس 4
هطْس -تلَاض سداز ،سداز ً ،21ثص اهیي ضطقی  ،2خالک  ،28عثقِ
زٍم

31

ضساتسٌّسُ کاٍا ٌّط ذالق هاهَذ

سیس ػلی فاضل ّاضوی

ذسهاذ ضْطیٌّ ،ط ٍ هؼواضی

5138848427

هطْس  -تلَاض ٍکیل آتاز ،تیي ٍکیل آتاز  12 ٍ 10خالک 144

32

ضثکِ زسْیلگطاى اًسیطِ تطزط

کوال هیطی

فٌاٍضی اعالػاذ ،هطاغل ذطز ٍ ذاًگی

43353099

ًیطاتَض – هیساى حافظً ،ثص تؼثر  ،3خالک 47

زلطاز ضحین تیگی

کطاٍضظی ،هطاغل ذطز ٍذاًگی

52547063-52525858

زطتر خام -ذیاتاى الوْسی ،الوْسی 26

هحوس شاکطیٌی

عال خَاّط ٍ ظیَض آالذ

36044453

33

34
35

ذسهاذ هٌْسسی ٍ کطاٍضظی
ّویاضاى کاضآفطیي خام
عطاحاى هْط اًسیص
ذالق لَزَؼ
کسة ٍکاض ًَآفطیي
ضضساى ًازیي (ضضساًا)

هصغفی خَضػلی

36

زؼاًٍی تاضثاٍا هْط ضضا

اهیط ضؼثاًی

37

ضساتسٌّسُ کسة ٍ کاض ضضَی

هْسی خؼفطًػاز

38

ضساتسٌّسُ آزیِ تْعیسر زام

هحوس صازق آقاسی ظازُ

39

40

ضساتسٌّسُ اًسیطِ
ساظاى ًاٍک
زَسؼِ فٌاٍضی صٌایغ خاضؼ ضیس

ذاًن هْسا سیازذ

غالهطضا ًَفطسسی

فٌاٍضی اعالػاذ ٍ زَاًوٌسساظی هٌاتغ
اًساًی
زؼاٍى
کسة ٍکاضّای ذطز،
ذاًگی ٍ ضٍسسایی

کطاٍضظی
زام ٍ عیَض ،صٌایغ غصایی،
اًطغی ٍ حول ًٍقل
سیسسن ّای هسیطیر ٍ تْثَز کیفیر

هطْس  -تلَاض ٍکیل آتازٍ ،کیل آتاز ،9
ًثص هسضؼ  1خالک 7

5138821727

هطْس -اهاهر  25خالک 3/39

5136022903

هطْس – اهاهر  ،72سور چح ،خالک 50

37127774

هطْس ،هحلِ سؼس آتاز ،کَچِ صاحة العهاى  25تي تسر اضتاب،
هدسوغ هَقَفِ هْط فاعوی  -عثقِ ٍ 3احس 306

36655701

هطْس – تعضگطاُ آسیایی – تیي آظازی  – 95 ٍ 93سؼازذ  14خالک 6

5137631226

هطْس – ذیاتاى فطّاز ،فطّاز  ،24خالک  ،209عثقِ 1

37679971

هطْس  -تلَاض ذیام  - 31ذیاتاى خیام  - 10خالک 15

فهرست مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی
ردیف

نام مرکس

نام مذیر مرکس

زمینه فعالیت و تخصص مرکس

تلفن

آدرس مرکس

41

زؼاًٍی ضٍیاى سثع سثعٍاض

حَضیِ قعی

کطاٍضظی

05144460180-184

سثعٍاضً -ثص اتَسؼیس 8

42

ًَّام فطصر ساظاى فطزاز

سؼیس حطوسی

کاضآفطیٌی ساظهاًی

32238023

ذیاتاى چوطاى ً ،ثص چوطاى  ، 8ساذسواى هلل ،عثقِ سَم

اػظن خْلَاى

کاضآفطیٌی ٍضظضی

5138422501

سیس احساى هصغفَی

صٌؼر ٍ ذسهاذ

5138836016

ّازی ًثی ظازُ

زداضذ الکسطًٍیک

هحوسّازی عثاعثایی یعزی

سطگطهی ّای ػلوی

5138800004

47

زداضذ هاًسگاضهسضى اًسیطاى

ذاًن فائعُ ضکَّی ظاز

ذسهاذ تطًسیٌگ ٍ تسسِ تٌسی

36037778

48

چاتک ساظاى آضکا

ػلی زضحی

هطاٍضُ تاظاضیاتی ٍ فطٍش  ،هطاٍضُ سیسسن ّای هسیطیر کیفیر

5136078135

49

کاضآفطیٌاى خَاى یکسا خاضؼ

هًَالیعا ضیغوی

کسة ٍکاضّای ذطز ،ذاًگی ٍ ضٍسسایی

50

ضساتسٌّسُ خیططفسِ ضضَی

هدسثی تٌْام زقسسی

51

ضساتسٌّسُ اًسیطِ ذَاضظم

ػواز اتطاّیوی ثاًی

52

آضکا اًطغی سَضیي کاٍیاى

اهیس ایعزخٌاّی

43

44

45

46

ًٍساز فطزاک آضیا
فطاًگطاى ًَیي
ًیکاى فطًام
خَیطگطاى ًَیي
آضسام ایطاًیاى
ضطکر زؼاًٍی زاًص تٌیاى اًگاضُ
فیعیک زَؼ

تلَاض کَثط ،کَثطضوالی ،۲4
چْاضضاُ اٍل سور چح ،خالک  – ۱۶عثقِ اٍل
هطْس – زاًطگاُ فطزٍسی،
هطکع زَسؼِ فٌاٍضی ّای خیططفسِ ،اًدوي فطاًگطاى ًَیي
ًیطاتَض خ خاًعزُ ذطزاز ًثص خاًعزُ ذطزاز 8
خالک 142عثقِ سَم ٍاحس 5
هطْس-خطزیص زاًطگاُ فطزٍسی-اًسْای کَچِ هطکع ظلعلِ ًگاضی-
ساذسواى هطکع اًگاضیَم  ،افالک ًوای زاًطگاُ فطزٍسی -عثقِ ّوکف
هطْس -تلَاض هؼلنً -ثص هؼلن - 35/1
خالک  -368عثقِ زٍم -
هطْس -آظازضْط – هؼلن ً – 27ثص سیسضضی  ( 38هؼلن -) 13/27
خالک  -274عثقِ خٌدن
هطْس -خٌر ،کَچِ گلسساى ، 4
ذیاتاى زاًطگاُ  (18ضْیس چوطاى  ، )11خالک  53عثقِ 3

زدْیعاذ الکسطًٍیکی خیططفسِ ،هاضیي
آالذ صٌؼسی خیططفسِ  ،زدْیعاذ خعضکی ،
هٌْسسی هَاز ٍ خلیوط ٍ زدْیعاذ اضزثاعی

37610240

هطْس  -تلَاض زَؼ -اًسْای زَؼ 10

خیططفسِ
هطْس -خ سؼسی  -سؼسی -14خالک 153
صٌؼر ٍ اًطغی

38796392

هطْس-تعضگطاُ کالًسطی  -حسفاصل کالًسطی -22 ٍ 20
خالک  -286عثقِ زٍم  -ظًگ 3

فهرست مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی
نام مذیر مرکس

زمینه فعالیت و تخصص مرکس

تلفن

آدرس مرکس

ردیف

ػثاسؼلی آضیافط

گطزضگطی ٍ ّسلساضی

38557253

ًثص اهام ضضای ّ-9سل ضٍزاًا

54

کاضاًسیطاى تازاب فاعط ضسسا

سیس هطزضی هحوسیاى

هطاغل ذطز ٍ ذاًگی

38817961-32423587

55

گل خطٍضاى تاضثاٍا

فاعوِ حویسی

ذسهاذ کطاٍظی

34225607

حسي سراٍزی ضاز

کطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی

38694884

فاعوِ خویلی

ًساخی ٍ خَضاک

36226227

53

56
57

نام مرکس
ضطکر ًیطٍگاّی فَالز زًا
(ّسل ضٍزاًا)

ضساتسٌّسُ ایطاًیاى َّضوٌس
تاذسط
ضساتسٌّسُ ًد کص حطیط هطْس

هطْس -تلَاض ضسالر ضوالی ( خازُ سیواى ) – تیي ضسالر 129 ٍ127
– خٌة هسدس اهام حسي ػسگطی ( ع) -هدوَػِ ذسهازی ضسسا
عطقثِ -ذیاتاى خاًثاظاى -ضٍ تِ ضٍ ترطساضی عطقثِ-
ساذسواى آتازگطاى -عثقِ اٍل
هطْس -تلَاض زاًطدَ -زاًطدَ  -12خالک  -10عثقِ اٍل
هطْس -تلَاض ّاضوی ضفسٌداًیّ -اضوی ضفسٌداًی  -38زقَیِ -7
ًد کص حطیط هطْس
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