شتابدهنده البرز علوم نقش جهان
ALBORZ Olum Jahan Accelator Center



دفتر مرکزی :اصفهان ،خ شیخ صدوق شمالی ،ابتدای خیابان شیخ مفید ،ساختمان آرماان ،بقهاا او ،
واحد چهار
انستیتو مرکزی :اصفهان ،خیابان مشتاق سوم ،ابتدای خیابان روشن دشت ،انتهای بلاوار روشان دشات
(بلوار کامیار) ،پالک 366

محل مرکز در زمینی با وسعت سا هزار متر مربع (عرصاا)
و در ساختمانی با زیر بنای یک هزار متر مربع

سرمایه گذار :شرکت مهندسی البرز نقش جهان
و

این شرکت از سا  1380در حوزه مهندسی راه و ساختمان و اجرای فازهای چندگانا پروژه های عمرانی با ویاهه براحای و اجارای ساازه هاای خاا
ساختمان های بلند مرتقا آغاز با کار کرد.
شرکت مهندسی القرز نهش جهان و مدیریت آن چا در قالب اشخا حهوقی و حهیهی تاکنون مجموعا های بسیاری را با کاربری های مختلف ،مدیریت،
براحی و اجرا نموده است:صدها واحد و کلونیهای انقوه مسکونی  -شهرک سیاحتی و تفریحی  -مراکز آبی و استخرها
این شرکت همچنین مدیریت ،نظارت و اجرای معظم ترین پروژه های بلند مرتقا سازی در استان اصفهان را تا حصو نتیجا عهده دار بوده است.

شاخص ترین پروژه ها تاکنون:







مجموعا برج های مسکونی پزشکان هزارجریب شامل  5برج  18بقها در زمینی با وسعت  8000مترمربع و مسااحت احداثی  50000مترمااااربع
 پروژه موصوف اولین مجموعا بلندمرتقا سازی بعد از انهالب در اصفهان استمجموعا برج های مسکونی پزشکان مشتاق  -شامل  6برج  17بقها در زمینی با وسعت 15000مترمربع و مساحت احداثی بالغ بر  80000مترمربع
 پروژه موصوف در زمان خود بزرگترین پروژه در سطح استان در یک فاز اجرایی محسوب می گرددمجموعا برج های مسکونی آبشار  -شامل  6برج  18بقها در زمینی با وسعت تهریقی 16000مترمربع و مسااحت احداث بالغ بر  80000مترمربع
 پروژه موصوف با لحاظ پیچیدگیهای سازهای منحصر با فرد بوده و در سطح کشور بی نظیر استمدیریت پروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
 پروژه موصوف مرکز آبی معظمی است در ابعاد و مهیاس استانداردهای بین المللیتفاهم ناما براحی ،ساخت و مدیریت شهرک بین المللی توریسم پزشکی استان اصافهان در زمینای باا وساعت  60000مترمرباع و مسااحت احاداث
تهریقی  270000مترمربع (پروژه موصوف در حا مطالعات است)

زمینه های

فعالیت :مدیریت ساخت  -معماری -سازه  -ژئوتکنیک  -تأسیسات مکانیکی  -تأسیسات الکتریکی

سایر موارد :تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برگزاری دوره های آموزشی و کارآفرین ،کاارآموزی و
برگزاری کنفرانسها و سمینارها و جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشتا های مرتقط

مزیت های کلیدی
امکااان تسترساای و تعااااامب ب اا
شبکاه ای از سارمایه گاذاران
امکااان اسااتداته از موالااو
تولیاادی تاایی هااای م ااتقر تر
پروژه های شرکت (بازار بالقوه)
برای اعتماتسازی مشتریان


















سازمان نظام پزشکی اصفهان
شرکت تعاونی مسکن ابقاء استان اصفهان
مجتمع فوالد کویر
مجتمع پرشیان فوالد
کارخانا سیمان اردستان
شرکت تولید بناهای پیش ساختا دیسمان
صنایع آلومینیوم آکپا ایران
شرکت آالکس ایران
شرکت تولیدات بتن اصفهان
شرکت کیش چوب
شرکت سیم و کابل اسپادان بهسیم
شرکت هرمس
شرکت بهریزان
کارخانا کاشی کویر یزد
کارخانا سرامیک گرانیت بهرام
شرکت بین المللی ایما امین

[شرکت مهندسی القرز نهش جهان با دلیل ساابها انجاام پاروژه
های پیمانکاری و سرمایا گذاری مشترک با دیگر شرکت ها و
موسسااات خصوصاای عااالوه باار اینکااا امکاااان بهااره مناادی از
ظرفیت های مالی و اعتقاری شقکا ای از سرمایا گاذاران باالهوه
را دارا می باشد می تواند از آن در جهت تساهیلگری و تهویات
اکوسیستمی پیشرو در زمینا نوآوری و خلق کساب و کارهاای
نو در صنعت راه و ساختمان بهره گیرد]

مأموریت های اصلی









شناسایی و شتابدهی به تیی های تجاری و استار آپی
ایجات ب ترهای مالی و حقوقی برای سرمایه گذاری و سرمااایه پذیری
تیی سازی برای بهره مندی از فرصت های موجوت و یا رفع نیازهای فناورانه
تأمین سرمایه نقدی و اعتباری تیی هاای نوپا
تانش بنیان
ت هیب تجاری سازی موالاو
ایجات کانال های ارتباطی هدفمند برای تیی های نوپا با اشخاص حقیقی(متخصصین و خقرگان) و حقوقی( شرکت های موفق و معنون)
شبکه سازی نوآوری و فناوری
سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه گذار

حوزه اصلی شتابدهنده
صنعت راه و ساختمان و علوم مهندسی مرتبط و صنایع واب ته
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روش اجرایی شتابدهنده البرز تر جذب

تیی و فرآیند سرمایه گذاری

 9ماه

ورودی
 3ماه

شتابدهی
استقرار

تسهیلگری ،کار تیمی ،توسعه ایده و تکمیل تیم

 3ماه – گزینش حداکثر  12تیم برای ورود با مرحلا شتابدهی

نمونه محصــول
اثبــات فنـــاوری
تســـــــت بــازار
بازخورد مشتـــــریان
اختصاص آزمایشگـاه

تأمین اعتبار اولیه راه اندازی یا اجرای یک نمونه پایلوت
برای ارایه به سرمایه گذار یا مشتریان

تدوین مدل کسـب و کار نهـــایی
یا طـــرح تجاری

توسعه بازار
تأمین مالی
فروش دانش فنی
جمع سپاری

فراخوان پذیرش تیم
رویدادهای کارآفرینی تخصصی
شناسایی تیم های نوپای تـــازه وارد

پیش شتابدهی
اختصاص فضای کاری
آموزش و مشــــــاوره
امکــــــان سنـــــــجی

گـــــزینش اولیه
پذیرش  15تیم

تعمیــق ایده
تثبیت تیم ها
MVP

گـــــزینش ثانویه
ورود به مرحله
شتــــــابدهی
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چه ایده ها و تیمهایی می پذیریی؟
 تیم هایی با ایده تولید محصوالت مصرفی نوآورانا و پرکاربرد در صنعت راه و ساختمان.

 تیم هایی با ایده تولید تجهیزات کاربردی و پرمصرف در صنعت راه و ساختمان.

 تیم هایی با ایده ارایا خدمات در راستای تکمیل زنجیره ارزش و یا خلق کسب و کارهای نو خدماتی در صنعت راه و ساختمان.
 تیم هایی با ایده تولید محصوالت دانش بنیان با بازار هدف بزرگ یا قابل رشد در صنعت راه و ساختمان.

 تیم هایی با ایده هایی کا منجر با تولید دانش فنی و یا ارایا یک پروتکل اجرایی با بازدهی باال نسقت با روش های موجود گردد.

 تیم هایی با ایده تولید محصوالتی کا با استانداردهای موجود ،شرایط فرهنگی و زیستی مصرف کنندگان تناسب دارد.

 تیم هایی با ایده هایی کا نسقت با حجم سرمایا گذاری و میزان ریسک قابلیت خلق ارزش افزوده باالیی را در بو یک دوره  3تا  5سا دارند.
[تداو

شتابدهی تر صنعت راه و ساختمان با سایر زمینه ها را می توان تر زمان بیشتر برگشت سرمایه تان ت]

از طرفی ب یاری از ایده های مطرح از سوی تیی ها یا افراتی ارایه می گرتت که علی رغی تجربه کاری و حرفه ای
مناسب استراتژی مناسبی برای ندوذ به بازار ندارند

10/30

چه طور تأمین مالی و سرمایه گذاری می کنیی؟
 تخالیص اعتبار شتابدهی 10تا  50میلیون تومان | سرمایا گذاری در ققا دریافت  10تا  20درصد سهام و تأمین مالی در مرحلا توسعا
 سرمایه گذاری مشترک | براساس توافق با تیم و سایر سرمایا گذاران و یا تأمین کنندگان منابع مالی و اعتقاری
 جمع سپاری و تأمین مالی از طریق عرضه سهام | اعتقار بخشی با کسب و کارهای نوپا برای تأمین مالی پروژه

چه طور با تیی ها تعامب می کنیی؟

خروجی شتابدهنده

 فروش سهام شرکت به خوتش [ پس از یک دوره  3تا  5سالا و براساس ارزش گذاری کسب و کار]
 شکب گیری شرکت زایشی [در رابطا با کسب و کارهای سودآوری کا با فعالیت های شرکت مهندسی القرز هم پوشانی زیادی دارند]

 واگذاری سهام به سرمایه گذار ثالث
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدل کاری
مشتریان ما








تیم هایی با ایده ای خالقانا ،سودآور و کاربردی
تیم هایی دارای نمونا محصاو قابال تجااااری باا
بازاری رو با رشااد
شارکت های نوپا در مرحلا ورود با بازار ،توساعا
خدمات یا تولید انقوه
سرمایا گذاران صنعت راه و ساختمان
کارفرمااایان پروژه های عمرانی
شهرداری و شرکت های همکار

+
عدم مدیریت
یکپارچه

مدل کاری

ارزش های ما

 ت هیلگری و شتابدهی
با هدف بهره مندی از ظرفیت های کارخانجات و صنایع مادر موجود در استان
با توجا با ارتقاط همکاری و ارزش های مشترک ایجاد شده [اعم از صنایع
فوالد ،سیماان و کاااااشی و ساااارامیک و مقادی تولیدی ملزومات و تجهیزات
 +غیره]
تأسیسات حرارتی و برودتی و صنایع چوب و شیشا و
 ایده هااای فناورانه و م یر تجااااری سازی
مدیریت
عدم
آفرینای
ایده هایی با بازارهای رو با رشد و پشاتیقانی فنای و ماالی بارای فرصات
یکپارچه
تیااام های مستعد کاری
 به کارگیری موالو

تولیدی تر پروژه های تر تست اجرا

 اعتبار بخشی
در راستای تأمین مالی و سرمایا پذیری شرکت های نوپا

جریان ترآمدی ما

 فروش سهااااام
 فروش تانش فنی
 بخشی از سوت حاصب تر فروش موالاول و یا عرضه خدما

 تسترسی به نیروهای ان انی متخالص
حمایت هاای تخصصای از تیاااام هاای برگزیاده باا قابلیات توساعا دهنادگی و
تجاری سازی تکنولاوژی یاا محصااااااااو نوآوراناا بعاد از خاروج از فرآیناد
شتاب دهی

1
نووه شناسایی

ایده ها و تیی های وروتی از طریق:







همکاری با سمینارهای تخصصی و فراخوان جذب تیم ها و سرمایا گذاری.
شناسایی از بریق نمایشگاه های داخلی و خارجی.
برگزاری مسابهات استارتاپی یا رویدادهای کارآفرینی.
شناسااایی تاایم هااای مسااتعد از بریااق مراکااز نااوآوری ،مراکااز رشااد ،مراکاز
دانشگاهی ،موسسات فنی حرفا ای و مدارس کارآفرینی.
شرکت های نوپا دانش بنیان تازه وارد با باازار جهات مشاارکت در تجااری
سازی محصوالت و شتابدهی با اجرای پالن های اقتصادی ایشان

2
ب ته شتابدهی
 ت هیلگری و شبکااه سازی
 فضااااای کاری مشترک
 خدما آموزشی و مشاوره ای

در زمینا های فنی ،حهوقی ،مالی و اعتقاری ،کسب و کار ،بازار

 سرمایه گذاری و اعتبااربخشی
مقلغ  10تا  50میلیون تومان در بو دوره شتابدهی

 تأمین منابع مالی

از بریق جذب سرمایا گذار یا جمع سپاری

 استاندارتسازی و تثبیت مالکیتی
 تسترسی به شبکه فعالین بازار و سرمایه گذاران
 خدما آزمایشگاهی و مهندسی

سرفصل های آموزشی

3

در طول دوره پیش شتابدهی و شتابدهی
بوم مد کسب و کار
کار تیمی
استراتهی توسعا محصو

تکنیک های بازارسازی
استراتهی نفوذ با بازار

ساختارهای قانونی و مجوزهای راه اندازی و
تداوم کسب و کار جدید

اصو فنی و تخصصی ،بودجا بندی و مدیریت عملکرد
آشنایی با قوانین و مهررات
مقانی مالکیتی و حهوقی و نحوه تقاد دانش فنی
و مشارکت
ابزارهای مالی و تحلیل مالی

تکنیک های جذب سرمایا گذار

برآورت کلی

با توجا با زمینا فعالیت تیم ها و فرآیندهای بای
شده در رابطا با توسعا یاک محصاو کال دوره
شتابدهی یکسالا در نظر گرفتا شده است.

4

توره های شتابدهی یک اله
بازه زمانی

تعداد ورودی

میزان اعتقار

پیش شتابدهی

 3ماها

 15تیم

-

میزان سرمایه گذاری

شتابدهی

 9ماها

حداکثر  10تیم

 10تا 50
میلیون تومان

 10میلیون تومان
+درصد سهام]
در بدو ورود [ 5
 15میلیون تومان
تر صور نیاز و پیشرفت مناسب
در سا ماها دوم [  10درصد سهام]
 25میلیون تومان
تر صور نیاز و پیشرفت مناسب
در سا ماها سوم [ توافق نهایی]

 4تیم

خروجی شتابدهنده

برآورد تیم های خروجی در پایان دوره سه ساله  12تیم می باشد
برآورت تیی های م تقر

توره شتابدهی سال اول

توره شتابدهی سال توم

توره شتابدهی سال سوم

جمع
کب

تعداد تیم های ورودی پیش شتابدهی

15

15

15

45

تعداد تیم های ورودی شتابدهی

10

10

10

30

برآورد تعداد تیم های خروجی

4

4

4

12

عدم مدیریت
یکپارچه

5
ارزیابی عملکرت شتابدهنده و اثر بخشی آن
میزان سرمایا پذیری تیم های مستهر در شتابدهنده
میزان گردش مالی حاصل از عملکرد تیم های مستهر در بازه های زمانی معین و نمودار رشد آن
تعداد شرکت های موفق خروجی
میزان گردش مالی حاصل از فروش محصوالت تولیدی

