


معرفی

دانشــگاه صنعتی شریف در سال های اخیر به منظور تکمیل زنجیره خلق ارزش از دانش، حمایت از توسعه نوآوری و کارآفرینی و نقش آفرینی 
موثر دانشگاه در افزایش سهم کسب وکارهای فناورانه در سبد اقتصاد کشور، نهادها و برنامه های گوناگونی را راه اندازی کرده است. یکی از این 

نهادها شتاب دهنده شریف است. 
شتاب دهنده شریف به عنوان نخستین شتاب دهنده دانشگاهی ایران، فعالیت خود را به طور رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای پرورش ایده های 
خالقانه دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی شریف آغاز کرده اســت. این شــتاب دهنده به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه 
پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شــریف، از اســتارتاپ های مبتنی بر فناوری در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و 

سخت افزاری حمایت می کند.
این حمایت ها در قالب بســته خدمات شامل ارائه مشــاوره، آموزش، تخصیص فضای کار اشتراکی، ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی برای 
توسعه محصول، پرداخت بذرمایه و فراهم آوردن امکان دسترسی به شبکه سرمایه گذاران، کارآفرینان و شرکای صنعتی برای استارتاپ ها است. 
رســالت کاری شتاب دهنده شریف کاهش ریسک آغاز کسب  وکار برای تیم های مستعد و دانشــی است. شتاب دهنده شریف تالش می کند تا 
استارتاپ ها در آغاز به کار خود در فرآیند شتاب دهی ۳ تا ۹ ماهه بر روی توسعه فناوری و محصول متمرکز شوند. همچنین استارتاپ های موفق 
خارج شــده از شتاب دهنده می توانند دوره سه ساله رشد را در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، سپری کنند و از خدمات 

آن بهره مند شوند.
ارائه نیازمندی های روز صنعت و بازار به منظور ترغیب دانشــجویان برای فعالیت در راســتای رفع نیازمندی های روز کشور از طریق رویدادهای 

آموزشی از دیگر محورهای فعالیت شتاب دهنده شریف است.



حمایت ها و اطالعات

حمایت های شتاب دهنده شریف  از تیم های مستقر

فضای
کار اشتراکی

کارگاه های
آموزشی

خدمات
مشاوره ای

تامین
شبکه سازیبذرمایه

میانگیـــن ســـرمایه جـــذب 
شده توسط هر تیم

537 میلیون تومان

ایده ثبت شده
+2700

آموزشی  کارگاه  و  مشـــاوره 
در سال 

بیش از 5000 نفر ساعت

جلسه ارزیابی
+700

تیم های خارج شـــده موفق 
35 تیم

میانگین ارزش گذاری هر تیم
2/100 میلیارد تومان

تیم های سرمایه گذاری شده
33 تیم

میانگین درصدسهام  واگذار شده
%26

فضای استقرار
۴00 متر

تیم های پذیرش شده
160 تیم



فرآیند پذیرش و استقرار 

1. ثبت ایده

2. تعیین جلسه ارزیابی

3. پذیرش و
استقرار تیم

4. برگزاری 
کارگاه های 

آموزشی

6. مشاوره

5. تامین
سرمایه اولیه

7. کمک به 
جذب سرمایه گذار

روند پذیرش در
شتاب دهنده



دکتر کلیم
مرجع تخصصی تحلیل، بررسی و حل اختالفات

در قراردادهای عمرانی

۲۸۴۲۶۵۲۰  |   drclaim.ir

پيشرو طب شريف
زخم پوش های زيست فعال برای زخم های مزمن

۶۶۱۶۶۲۴۹  |  accelerator.sharif.ir

رادیکال مدیکال
پلتفرمی در حوزه ی تله مدیسین، عمل مراقبت پزشکيو درمان

با استفاده از ارتباطات صوتي، تصويري و هوش مصنوعی

۶۶۱۶۶۲۴۹  |   radicallmedical.ir

اکسالیت
پلتفرم راهنمای معامالت مالی و مدیريت دارایی

در بازار رمز ارزها
۲۸۴۲۳۸۴۶  |   exlight.io

پيمون
مرجعی تخصصی برای همراهی با افرادی که

به دنبال یافتن اولین شغل خود هستند

۶۶۱۶۶۲۴۹  |   paymoon.work

مدرسه پالس
پلتفرم هوشمند برنامه ريزی درسی

۶۶۱۶۶۲۴۹  |   madreseplus.com

بسازيم
خدمات آنالین قطعه سازی

۰۹۱۹۰۵۴۵۴۱۷ | bsazim.com

استاک سرف
معامالت هوشمند و ایمن ارزهای دیجیتال

۲۸۴۲۱۴۷۲ | stocksurf.ir

سینا طب شريف
دستگاه تشخیص دهنده دفع و شستشوی

خودکار بيماران ناتوان جسمی بدون مداخله انسان

۶۶۱۶۶۲۴۹ | accelerator.sharif.ir

زيترون
ارائه دهنده راهکارهای تسهیل گر برای

فروش آنالین کسب و کارهای کوچک
۰۹۳۵۸۲۵۴۶۰۷  |  zitronet.ir

تیم های مستقر در شتاب دهنده شریف

تیم های مستقر - کمپ های تخصصی

کمپ فنی مهندسی
شــتاب دهنده پارک علم وفناوری شــریف با هدف حمایت از استارتاپ ها و توســعه نوآوری، به عنوان بخشی از اکوسیستم کارآفرینی با 
اعالم فراخوان جذب ایده در بهار ۱۳۹۹ در حوزه فنی مهندســی و حمایت از دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه صنعتی شریف، در انجام 
پروژه ها با قابلیت تجاری شدن در زمینه ی فنی مهندسی فعالیت می کند. در همین راستا و به منظور رفع نیازها و کمبودهای موجود در 
این حوزه، پارک علم وفناوری شــریف در ایســتگاه نوآوری کمپ کارگاهی را با مساحت ۱50 متر مربع راه اندازی کرده است. کارآفرینان و 
استارتاپ هایی که بر روی توسعه محصوالت سخت افزاری فعالیت می کنند می توانند از این فضا برای ساخت نمونه اولیه محصول خود 

استفاده کنند.

کمپ هوش مصنوعی 
کمپ هوش مصنوعی در تابستان ۱۳۹۹ در شتاب دهنده پارک علم وفناوری شریف با هدف پاسخگویی تخصصی به نیازهای شرکت ها 
و کارشناســان این حوزه راه اندازی شــد تا عالوه بر ایجاد بســتری مناسب جهت تســهیل ارتباط فعالین حوزه هوش مصنوعی، با ارائه 

خدمات متنوع و تخصصی بتواند همچون گذشته از پیشگامان فضای استارتاپی کشور باشد.



دیدئو
dideo.ir

ترب
torob.com

بهترینو
behtarino.com

امید آفرینان
3d-bio.irاستاد بانک

ostadbank.com

رایمون

رادیس
radis.in

میاره
www.mia.re

موپن
mopon.ir

ویش ورک
wishwork.org

بهتا
behtawater.com

سالم سینما
salamcinama.ir

فیبز
pheebs.ir

قبضینو
ghabzino.com

کریوت
carriot.ir

کوانت کن
quantcan.ir

ورنو
varknow.ir آویتا

avita-med.com

کارو

هویو
hooyo.ir

دیداب
didab.ir

روبه راه
rooberah.co

مواد پیشرفته شریف
unipolymat.ir

ست پلت
satplat.com

آرتان تک

واکاویک
vakavic.com

رستینو
rostinno.com

نواک
navaak.com

کوئرا
quera.ir

نینیکس
ninixco.com

معرفی تیم های موفق

شریف گرافینا
graphena.co
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