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رویکــرد  بــا  شــتابدهنده   )Samsung AUT Tech( امیرکبیــر  سامســونگ  فنــاوری  مرکــز 
اثربخشــی اجتماعــی )Social Impact( و بــدون دریافــت ســهام )Equity Free(  اســت، ایــن 
مرکــز حامــی اســتارتاپ های حوزه هــای ســامت، آمــوزش، محیــط زیســت و انــرژی اســت کــه 
ایــن حــوزه هــا از انطبــاق حــوزه هــای مســئولیت اجتماعــی سامســونگ ایــران بــا  4 هــدف توســعه 
پایــدار ســازمان ملــل انتخــاب شــده اســت تــا اســتارتاپ هــای مــورد حمایــت ایــن مرکــز بتواننــد بــا 
راهکارهــای نوآورانــه خــود بیشــرین اثربخشــی اجتماعــی را در حــل مشــکات جامعــه داشــته 

باشــند.
ــا پشــتوانه واحــد شــهروند-رشکتی  ــن شــتابدهنده کار خــود را از اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۶ ب ای

ــر آغــاز کــرده اســت. سامســونگ و معاونــت پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبی

مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر

ایــن مرکــز حامــی اســتارتاپ های 
آمــــوزش،  حــــوزه های ســــامت، 
اســت. انــرژی  و  زیســت  محیــط 

سکوی راهکارآفرینی
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شتابدهنده
Accelerator
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اهــداف  راســتای  در  سامســونگ-امیرکبیر  فنــاوری  مرکــز  راه انــدازی  بــا  سامســونگ  رشکــت 
شــهروند-رشکتی خــود، ســعی کــرده مــدل موفقــی از پیونــد ســه بخــش )خصوصــی، عمومــی و 

پایــدار بوجــود آورد. توســعه  تاثیرگــذار در  اجتماعــی( 
از  یکــی  بــا  بخــش خصوصــی، همــکاری خوبــی  از ســازمان های  یکــی  بــه عنــوان   سامســونگ 
بخــش  نوپــای  ســازمان های  و  امیرکبیــر(،  صنعتــی  )دانشــگاه  عمومــی  بخــش  ســازمان های 

سامسونگ-امیرکبیر برای توسعه پایدار
اجتماعــی )اســتارتاپ های کارآفرینــی اجتماعــی( ایجــاد کــرده اســت و بــه ایــن شــکل نقــش 
مضاعفــی در تقویــت آمــوزش، اشــتغال، ســامت و محیــط زیســت ایفــا می کنــد، در حقیقــت 
کارآفرینــی  توســعه  بــرای  اجتماعــی  مســئولیت  مرکــز،  ایــن  تاســیس  بــا  سامســونگ  رشکــت 

اجتماعــی را بــه اجــرا درآورده اســت. 
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آموزشمحیط زیستسامتانرژی

Equity Free

Impact Accelerator 

مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر در یک نگاه

SAMSUNG AUT Tech. )SAT( *
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شــتابدهنده بــدون دریافــت ســهام، یکــی از بازیگــران تاثیرگــذار در اکوسیســتم های کارآفرینــی 
در دنیــا هســتند؛

ایــن شــتابدهنده ها بــا ارائــه کلیــه خدمــات )دوره هــای آموزشــی، مربی گــری، مشــاوره های فنــی 
ــای  ــه ه ــدون دغدغ ــوان، ب ــان ج ــت از کارآفرین ــرای حمای ــری ب ــی( بس ــت مال ــی و حمای و تخصص

حقوقــی، مالــی و واگــذاری ســهام در ابتــدای مســیر یــک کســب و کار فراهــم می کننــد.
ــا  ــا پرداخــت ۱۰ ت ــدون گرفــن ســهام، ب ــا، ب ــل توجــه اســت کــه 41 درصــد شــتابدهنده ها در دنی قاب
۵۰۰ هــزار دالر رسمایــه اولیــه و در اختیــار گذاشــن فضــای کار اشــراکی رایــگان بــه مــدت ۲ الــی ۱۵ 

مــاه از اســتارتاپ ها حمایــت می کننــد.

شتابدهنده بدون دریافت سهام

 Equity Free
Accelerator
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ــا رویکــرد اثربخشــی )Impact Accelerators(، از اســتارتاپ هایی حمایــت  شــتابدهنده های ب
 )Social( اجتماعــی  ابعــاد  در  پایــدار  توســعه  و  جهانــی  تاثیرگــذاری  دنبــال  بــه  کــه  می کننــد 
اقتصــادی )Economical( و محیــط زیســتی )Environmental( هســتند، برخــی از آن هــا 
 17 UN( بــه صــورت خــاص از اســتارتاپ هایی بــر پایــه 17 اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل

می کننــد. حمایــت   )  SDGs Goals شتابدهنده با رویکرد اثربخشی

 Impact
  Accelerator
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SAT به استارتاپ هاخدمات اصلی

کارگاه های آموزشی
کارگاه برنامه ریزی شده 25

برنامه شتابدهی
طول برنامه:      سال

جلسات پایش و کوچینگ 
هفتگی

1
فضای کار اشرتاکی

طبقه، کافی شاپ، اتاق جلسات در پایان برنامه شتابدهی، در مرحله 2
جذب رسمایه 

معرفی به شبکه رسمایه گذارانحمایت مالی پیش بذری
به صورت اعتباری

جلسات منتورینگ
منتور و مشاور 35
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برنامه های شتابدهی
SAT معرفی کوتاه برنامه های شتابدهی فعال در

شتابدهی
       تا         هفته

برنامــه ای بــا هــدف رشــد و آمــاده کــردن اســتارتاپ هــا 
بــرای جــذب رسمایــه در اولیــن مرحلــه.

69

دوره شکلدهی
       تا          ماه

بــا  بــه کارآفرینــی  بــرای افــراد عالقــه منــد  برنامــه ای 
هــدف شــکلدهی تیــم و ایــده هــای اســتارتاپی در حــوزه 

هــای موردحمایــت مرکــز.

34

پیش شتابدهی )آناین( 
       تا            هفته

برنامــه ای فــرده و مرحلــه بــه مرحلــه بــرای شــکلدهی 
زیربنــای یــک کســب و کار و تســت ایــده اســتارتاپ.

810
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برنامه های شتابدهی
آمار و ارقام مربوط به  ورودی و خروجی برنامه های شتابدهی

تنوع برنامه های حمایتی
برنامه 3

دفعات پذیرش در سال
بار 3

طول دوره حمایتی
سال 1

میانگین پذیرش تیم 
به ازای هر دوره

تیم 5.5

دوره های پذیرش تیم تاکنون
دوره 15

سایکل های به اتمام رسیده
سایکل 43

مدت زمان هر سایکل
ماه 3.5

تعداد سایکل های به اتمام رسیده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ لحاظ گردیده است. *
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عملکرد 5 ساله در یک نگاه

نفرساعت کارگاه آموزشیایده ثبت شده

محصول توسعه داده شده ساعت منتورینگ

استارتاپ پذیرش شده
83

ساعت پایش و کوچینگ

تیم فارغ التحصیل برنامه 
شتابدهی

رویداد دمودی برگزار شده

+2000

6

5355

+500+30082

70
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درخواست های پذیرش
تفکیک بیش از                  ایده ارسال شده برای ورود به برنامه شتابدهی براساس حوزه

تعداد درخواست ها تا پایان دوره پذیرش 14ام شتابدهی محاسبه شده است. *

انرژیآموزشسالمت محیط زیست

39%41%

30%

20%

2070
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کارگاه و وبینار های آموزشی
Workshops
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کارگاه و وبینارهای آموزشی 

تیم سازی: 

بازاریابی: 

محصول: 

توسعه کسب و کار:

سایر: 

             کارگاه و وبینار آموزشی برگزار شده طی برنامه شتابدهی

تیم سازی

اسرتاتژی و پلن بازاریابی

UI/UX

استخدام و جذب

سئو

تست کاربردپذیری

بوم ناب

حقوقی و ...هک رشدمذاکرهبرندینگجذب رسمایه

قیمت گذاری و ...مدل های درآمدیسنجه های کلیدی

بازاریابی محتوایی و ...

اسکرام و ...

کسب و کارهای پلتفرمیاعتبارسنجی ایده های استارتاپی

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

سایرمحصولبازاریابیتیم سازی توسعه کسب و کار

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

720

1140

405

510

2580

کارگاه ها و وبینارهای برگزار شده تا پایان اسفند 1400 محاسبه شده است. *

+100



نفر/ساعتمجموع آموزش: 5355
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جلسات منتورینگ
                جلسه منتورینگ برگزار شده برای تیم های مستقر در برنامه شتابدهی

0%

5%

10%

15%

20%

25%

سایرکسب و کارمنابع انسانیحقوقیمارکتینگجذب رسمایه UI/UX

2%

ارزش گذاری

پیش بینی مالی

اصول جذب رسمایه

بازاریابی دیجیتال 

سئو

اسرتاتژی بازاریابی

بازاریابی محتوایی

گوگل آنالیتیکس و ...

ثبت رشکت

ثبت برند

قرارداد هم بنیانگذاران 

و ...

تست کاربردپذیری

رابط کاربری

تجربه کاربری

روابط بین تیمی

جذب و استخدام و ...

مدل کسب و کار

طرح کسب و کار

مدل درآمدی

هک رشد و ...

گیمیفیکیشن

+500

14%

23%

10%
12%

16%

23%
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دورهمی های داخلی 

دورهمی های برگزار شده تا پایان اسفند 1400 محاسبه شده است. *

توســعه اپلیکیشــن های اندروید

حقایــق منابع انســانی در اســتارتاپ ها

چرخه یادگیری از مشــری در اســتارتاپ ها

برندینگ

توســعه کســب و کار بــا تمرکز بــر جذب رسمایه

)UI( رابــط کاربری

بازاریابی

اســتارتاپ های حوزه ســامت دیجیتال

تقســیم ســهام به روش وســتینگ

اصول مذاکره

تکنیــک های اینســتاگرام

ایــن دورهمــی هــا توســط اعضــای مرکــز در جهــت ایجــاد 
هــم افزایــی، انتقــال تجربــه و ترویــج کار داوطلبــی انجــام 
شــامل  آنهــا  موضاعــات  تریــن  اســتقبال  پــر  و  میشــود 

مــوارد زیــر بــوده اســت.
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سنجه های کلیدی عملکرد
KPIs
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سنجه های کلیدی عملکرد
ارزیابی عملکرد SAT براساس شاخص های موفقیت یک شتابدهنده

36%
25 اســتارتاپ جــذب رسمایــه کــرده یا محصول خــود را فروخته اند.

نرخ موفقیت

اعــداد فــوق برمبنــای 70 اســتارتاپی کــه از شــتابدهنده خــارج شــده انــد محاســبه گردیــده، 
همچنیــن برخــی از اســتارتاپ هــا ممکــن اســت در چنــد شــاخص محاســبه شــده باشــند.

*
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سنجه های کلیدی عملکرد

54 تیــم درطــول اســتقرار در شـــتابدهنده شکســت نـــخوردند.

82% نرخ فارغ التحصیلی

اعــداد فــوق برمبنــای 70 اســتارتاپی کــه از شــتابدهنده خــارج شــده انــد محاســبه گردیــده، 
همچنیــن برخــی از اســتارتاپ هــا ممکــن اســت در چنــد شــاخص محاســبه شــده باشــند.

*

ارزیابی عملکرد SAT براساس شاخص های موفقیت یک شتابدهنده
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سنجه های کلیدی عملکرد

%57نـرخ بـقـا
46 استارتاپ همچنان درحال فعالیت هستند )محصول یا هسته اصلی تیم(

اعــداد فــوق برمبنــای 70 اســتارتاپی کــه از شــتابدهنده خــارج شــده انــد محاســبه گردیــده، 
همچنیــن برخــی از اســتارتاپ هــا ممکــن اســت در چنــد شــاخص محاســبه شــده باشــند.

*

ارزیابی عملکرد SAT براساس شاخص های موفقیت یک شتابدهنده
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سنجه های کلیدی عملکرد

فروخته شده

5  اســتارتاپ محصــول و یــا ســهام خــود را فروختــه انــد.

اعــداد فــوق برمبنــای 70 اســتارتاپی کــه از شــتابدهنده خــارج شــده انــد محاســبه گردیــده، 
همچنیــن برخــی از اســتارتاپ هــا ممکــن اســت در چنــد شــاخص محاســبه شــده باشــند.

*

7%
ارزیابی عملکرد SAT براساس شاخص های موفقیت یک شتابدهنده
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برنامه های سامسونگ-امیرکبیر در دوره پاندمی
در راستای تاثیرگذاری اجتماعی

برگزاری کمپ آناین طی دوره پاندمی
آموزش مفاهیم راه اندازی کسب و کار به             

نفر در طی       وبینار 
2000

7

برگزاری اولین کمپ شکلدهی
نفر در کمپ شکل دهی رشکت کردند. 870

سایکل      -  سامت دیجیتال
اختصاص یک دوره شتابدهی به استارتاپ های 
حوزه سالمت و تولید          ویـدیو آمـوزشـی بـرای 

معرفی      حوزه پر پتانسیل صنعت سالمت

11

30
4

برگزاری اولین دوره پیش شتابدهی
        تیم در یک دوره آنالین پیش شتابدهی 

آموزش دیدند. 
10
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با هم به فردا نزدیکیم
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پورتفولیو
Portfolio
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پورتفولیو فعال
لیست تیم های استارتاپی فعال و  پذیرش شده در SAT به تفکیک سال از زمان تاسیس این مرکز

1400 1399 1398 1397 1396

سپهر

PHYSIOTHRAPY GROUP
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     استارتاپ رشد یافته از مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر
برخی از آمارها و شاخص های رشد تیم ها

بهزی
یــک پلتفــرم هوشــمند و شــخصی 

ســازی شــده ســالمت ت
ام

س

هزار کاربرایسمینار

هزار مدرس
برگزاری              رویداد روزانه

پلتفرم برگزاری و مدیریت وبینار

+650

+12
500

ش
وز

آم

هزار کاربراُتیچر

هزار کالس برگزار شده
مدرس فعال

پلتفرم یادگیری زبان های خارجی

130

500
1000

ش
وز

آم

تریژر
پلتفرم درختکاری مبتنی بر بالکچین

جنگلبان در
هزار درخت کاشته شده در سال اول 

کشور +200
+100

10

ت
س

 زی
ط

حی
م

هزار کاربردادسان

هزار خدمت حقوقی
وکیل

یک پلتفرم برای انتخاب 
وکیل مناسب

45

9
1520

ش
وز

آم

هزار کاربرسیمیاروم

کاربر فعال ماهانه

جلسه ماهانه

نصب فعال اپلیکیش

روانشناس

هزار بار مشارکت کاربران در کمپین ها

پلتفرم مشاوره سالمت روان به 
مهاجران

10

3500

3000

15000

50

136.6

ت
ام

س

ورسک
پورتال اطالعات حمل و نقل ریلی

میلیون اطالعات واگن 

پوشش        کشور بصورت یکپارچه
هزار اطالعات ایستگاه

1.5

17
23

ژی
انر

تیک نیک
پلتفرم ترویج مسئولیت اجتماعی

ت
س

 زی
ط

حی
م

8

هزار کاربر 35
میلیون نظارت 2.3

میلیون آموزش 1.5
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استارتاپ های حمایت شده بر اساس حوزه فعالیت
تقسیم بندی         تیم پذیرش شده در شتابدهنده سامسونگ امیرکبیر بر اساس حوزه

40%

40%

17%

3%

33سامت

33آموزش
14محیط زیست

3انرژی

استارتاپ83

83
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       استارتاپ موفق بر اساس حوزه فعالیت

نرخ موفقیت: استارتاپ هایی که محصول یا سهام خود را فروخته یا  موفق به جذب رسمایه شده اند. *

0

2

4

6

8

10

12

14

آموزشمحیط زیســتانرژی سالمت

6

13

3 3

25

مجموع جذب رسمایه:

13 میلیارد تومان
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مهم ترین دالیل موفقیت تیم ها 
SAT فاکتورهای موفقیت تیم های فارغ التحصیل برنامه شتابدهی

برخی فاکتورهای موفقیت ممکن است در دو آیتم لحاظ شده باشد. *

تیم بنیانگذار قوی
)تیمــی متخصــص بــا مهارت های موردنیاز اســتارتاپ( 
64%

تیم
ارزش پیشنهادی جذاب

)داشــن ایــده ای جذاب بــرای برای بازار هدف ( 

56%
مدل کسب و کار

زمانبندی
)انتخــاب زمــان مناســب برای ورود به بازار(

12%

%55مدل کسب و کار%33تیم

64%

36%
56%

44%
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تـیـمتیم های موفق:  25
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مهم ترین دالیل شکست تیم ها 
SAT فاکتورهای شکست استارتاپ های فارغ التحصیل برنامه شتابدهی

محصول

تیم

مدل کسب و کار پیچیدگــی توســعه محصول
)عــدم توانایــی تیم در توســعه محصول( 

20%

48%

32%

عدم تعهد
)پراکندگــی فعالیت هــای هریــک از اعضا 

و عــدم تمرکز بر روی اســتارتاپ(

67%
تیم

موانع مقیاس پذیری
)عــدم ظرفیــت مقیــاس پذیری مدل کســب و کار 

و توانایــی تیــم در ارائه خدمت( 

75%
مدل کسب و کار

75% 67%

25%
33%
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دستاوردهای برجسته تیم ها
Teams Achievement
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SAT دستاوردهای داخلی و بین اململی استارتاپ های حمایت شده توسط

دستاوردهای برجسته تیم ها

سیمیاروم:
رسیدن به فینال رقابت استارتاپ استانبول

201910                و حضور در بین         استارتاپ برتر.
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SAT دستاوردهای داخلی و بین اململی استارتاپ های حمایت شده توسط

تریژر:
بردن جایزه            هزار دالری صندوق 

نوآوری یونیسف سال 
100

2021

دستاوردهای برجسته تیم ها
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SAT دستاوردهای داخلی و بین اململی استارتاپ های حمایت شده توسط

ویتامید:
رسیدن به فینال رقابت فیوچراستارز         

و حضور در بین         استارتاپ برتر
2018

10

دستاوردهای برجسته تیم ها
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SAT دستاوردهای داخلی و بین اململی استارتاپ های حمایت شده توسط

ورسک:
کسب رتبه اول در رقابت استارتاپی 

2019جاده ابریشم، سال 

دستاوردهای برجسته تیم ها
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محصوالت توسعه داده شده توسط استارتاپ ها

برخی تیم ها 2 محصول را توسعه داده اند. *

83وضعیت محصوالت توسعه داده شده توسط         تیم استارتاپی پذیرش شده

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6%9%

27%

5%

53%

اپلیکیشننرم افزاربازی
موبایل

فیزیکی وبسایت
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محـصـــوالت تـــعداد 
شــده داده  توســعه 

82توســط اســتارتاپ ها: 
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محصوالت مبتنی بر فناوری های سطح باال
The High-Level Technology
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محصوالت مبتنی بر فناوری های سطح باال

ویرا
برچسب های هــوشمنـــد پـــــایش وضعیــــت ســـالمتـــــــی 

محصــــــــوالت خــــــــوراکی.

تریژر 
پلتفـــــرم مبتنی بر فنــــاوری بــاکچیـــن بـــــرای کـاشـــــــت 

درخــــت در منــــــاطق روستــــــایی.

SAT محصوالت توسعه داده شده با فناوری پیرفته توسط استارتاپ های حمایت شده
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ژنودیپ
ابزار تشخیص و غـــربالگری مبتنی بر هــــوش مصنـــــوعی

 ســــــرطان بــــــرای پــــــــزشکان.

رایفارم
ــایش  پـ ــزار  ــرم افـــ ن ــور و  مبتنــی برسـنسـ ــکیج هــای  پـ

ــه. ــت گلخان وضعی

محصوالت مبتنی بر فناوری های سطح باال
SAT محصوالت توسعه داده شده با فناوری پیرفته توسط استارتاپ های حمایت شده
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تاثیر گذاری اجتماعی تیم های آموزش وسامت در 3 ماه اول دوره پاندمی

آمــوزش  مرکــز  ایــن  هــای  اســتارتاپ  توســط 
شــدند دیــده 

نفر 75,000 بار 1,000,000
ارائــه مشــاوره، مانیتورینــگ و ویزیــت از راه دور 

بــه بیمــاران
بــه  )کمــک  مــزل  در  خدمــات  ارائــه  رشــد 
موضــوع فاصلــه اجتماعی( توســط اســتارتاپ 

هــای ایــن مرکــز

برابر 5
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نشــانی: خیابــان حافــظ، بعــد از پــل کالــج، خیابــان انقــالب، نرســیده بــه چهــارراه 

ولیعــر، کوچــه بــاالور، پــالک 7، بــرج فنــاوری دانشــگاه امیرکبیــر، طبقــه اول، 

واحــد سامســونگ

تلفن:

واتساپ:

پورتال:

021-66175338samsung.aut.tech

samsung-aut-tech

samsungaut_tech sat-portal.com

09013924905

راه های ارتباطی
با ما در تماس باشید:


