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شرکت مهندسی البرز نقش جهان: سرمایه گذار
در حوزه مهندسی راه و ساختمان و اجرای فازهای چندگانا پروژه های عمرانی با ویاهه براحای و اجارای ساازه هاای خاا  و       1380این شرکت از سا  

.کردساختمان های بلند مرتقا آغاز با کار 
تلف، مدیریت، مخشرکت مهندسی القرز نهش جهان و مدیریت آن چا در قالب اشخا  حهوقی و حهیهی تاکنون مجموعا های بسیاری را با کاربری های 

مراکز آبی و استخرها -سیاحتی و تفریحی شهرک -های انقوه مسکونی واحد و کلونیصدها :نموده استو اجرا براحی 
.استده ، نظارت و اجرای معظم ترین پروژه های بلند مرتقا سازی در استان اصفهان را تا حصو  نتیجا عهده دار بواین شرکت همچنین مدیریت

:ها تاکنونترین پروژهشاخص

 مترمااااربع50000احداثی مسااحت مترمربع و 8000بقها در زمینی با وسعت 18برج 5مسکونی پزشکان هزارجریب شامل برج های مجموعا
استموصوف اولین مجموعا بلندمرتقا سازی بعد از انهالب در اصفهان پروژه -
 مترمربع80000مترمربع و مساحت احداثی بالغ بر 15000بقها در زمینی با وسعت 17برج 6شامل -مسکونی پزشکان مشتاق مجموعا برج های

گرددموصوف در زمان خود بزرگترین پروژه در سطح استان در یک فاز اجرایی محسوب می پروژه -
 مترمربع80000احداث بالغ بر مسااحت مترمربع و 16000بقها در زمینی با وسعت تهریقی 18برج 6شامل -مسکونی آبشار مجموعا برج های

استای منحصر با فرد بوده و در سطح کشور بی نظیر های سازهموصوف با لحاظ پیچیدگیپروژه -
 اصفهانپروژه استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان مدیریت

المللیموصوف مرکز آبی معظمی است در ابعاد و مهیاس استانداردهای بین پروژه -
 مترمرباع و مسااحت احاداث    60000و مدیریت شهرک بین المللی توریسم پزشکی استان اصافهان در زمینای باا وساعت     ، ساخت براحیتفاهم ناما

( استموصوف در حا  مطالعات پروژه )مترمربع 270000تهریقی 

تأسیسات الکتریکی -تأسیسات مکانیکی -ژئوتکنیک -سازه -معماری-مدیریت ساخت : های فعالیتزمینه

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



ا تعااااامب بااامکااان تسترساای و 
انگاذارای از سارمایهشبکاه

اسااتداته از موالااو   امکااان 
ر تولیاادی تاایی هااای م ااتقر ت 

( قوهبازار بال)پروژه های شرکت 
برای اعتماتسازی مشتریان

 نظام پزشکی اصفهان  سازمان
هان  شرکت تعاونی مسکن ابقاء استان اصف
 مجتمع فوالد کویر
  مجتمع پرشیان فوالد
  کارخانا سیمان اردستان
مان شرکت تولید بناهای پیش ساختا دیس
 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

م پاروژه  شرکت مهندسی القرز نهش جهان با دلیل ساابها انجاا  ]
کت ها و های پیمانکاری و سرمایا گذاری مشترک با دیگر شر

موسسااات خصوصاای عااالوه باار اینکااا امکاااان بهااره مناادی از 
ن باالهوه  ظرفیت های مالی و اعتقاری شقکا ای از سرمایا گاذارا 

ویات  را دارا می باشد می تواند از آن در جهت تساهیلگری و ته 
کارهاای  اکوسیستمی پیشرو در زمینا نوآوری و خلق کساب و 

[نو در صنعت راه و ساختمان بهره گیرد

های کلیدیمزیت



های اصلیمأموریت
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آپیاستار وتجاریهایتییبهشتابدهیوشناسایی
پذیریسرمااایهوگذاریسرمایهبرایحقوقیومالیب ترهایایجات
فناورانهنیازهایرفعیاوموجوتهایفرصتازمندیبهرهبرایسازیتیی
نوپاهاایتییاعتباریونقدیسرمایهتأمین
بنیانتانشموالاو  سازیتجاریت هیب
(معنونوموفقهایشرکت)حقوقیو(خقرگانومتخصصین)حقیقیاشخاصبانوپاهایتییبرایهدفمندارتباطیهایکانالایجات

فناوریونوآوریسازیشبکه
گذارسرمایهجذبیاوگذاریسرمایه

اصلی شتابدهندهحوزه 
ع واب تهراه و ساختمان و علوم مهندسی مرتبط و صنایصنعت 



ایده تعمیــق 
هاتثبیت تیم
MVP

محصــولنمونه 
اثبــات فنـــاوری
تســـــــت بــازار

بازخورد مشتـــــریان
آزمایشگـاهاختصاص 

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

گـــــزینش اولیه
تیم15پذیرش 

شتابدهی
استقرار

فراخوان پذیرش تیم
رویدادهای کارآفرینی تخصصی

شناسایی تیم های نوپای تـــازه وارد  

تسهیلگری، کار تیمی، توسعه ایده و تکمیل تیم
تیم برای ورود با مرحلا شتابدهی12گزینش حداکثر –ماه 3

توسعه بازار
تأمین مالی

فروش دانش فنی
جمع سپاری

تیی و فرآیند سرمایه گذاریروش اجرایی شتابدهنده البرز تر جذب 

شتابدهیپیش 
اختصاص فضای کاری
آموزش و مشــــــاوره
امکــــــان سنـــــــجی

ورودی

5/30

ماه3

ماه9

ی
ـای

هــ
ر ن

کا
و 

ب 
سـ

 ک
دل

 م
ن

وی
تد

ری
جا

ح ت
ــر

طـ
یا 

گـــــزینش ثانویه
ورود به مرحله  
شتــــــابدهی



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.
 ایده تولید محصوالت دانش بنیان با بازار هدف بزرگ یا قابل رشد در صنعت راه و ساختمانتیم هایی با.
 رددایده هایی کا منجر با تولید دانش فنی و یا ارایا یک پروتکل اجرایی با بازدهی باال نسقت با روش های موجود گتیم هایی با.
 ایده تولید محصوالتی کا با استانداردهای موجود، شرایط فرهنگی و زیستی مصرف کنندگان تناسب داردتیم هایی با.
 سا  دارند5تا 3ایده هایی کا نسقت با حجم سرمایا گذاری و میزان ریسک قابلیت خلق ارزش افزوده باالیی را در بو  یک دوره تیم هایی با .

10/30

[شت سرمایه تان تتوان تر زمان بیشتر برگها را میتداو  شتابدهی تر صنعت راه و ساختمان با سایر زمینه]
حرفه ای از طرفی ب یاری از ایده های مطرح از سوی تیی ها یا افراتی ارایه می گرتت که علی رغی تجربه کاری و

مناسب استراتژی مناسبی برای ندوذ به بازار ندارند  



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/30

کنیی؟چه طور تأمین مالی و سرمایه گذاری می

 مالی در مرحلا توسعا تأمین سهام و درصد 20تا 10ققا  دریافت سرمایا گذاری در |تومان میلیون 50تا 10شتابدهیاعتبار تخالیص

 براساس توافق با تیم و سایر سرمایا گذاران و یا تأمین کنندگان منابع مالی و اعتقاری|سرمایه گذاری مشترک

 اعتقار بخشی با کسب و کارهای نوپا برای تأمین مالی پروژه|سهام جمع سپاری و تأمین مالی از طریق عرضه

خروجی شتابدهندهکنیی؟ با تیی ها تعامب میچه طور 

 [سالا و براساس ارزش گذاری کسب و کار5تا 3پس از یک دوره ] فروش سهام شرکت به خوتش

 [زیادی دارنددر رابطا با کسب و کارهای سودآوری کا با فعالیت های شرکت مهندسی القرز هم پوشانی]شکب گیری شرکت زایشی

واگذاری سهام به سرمایه گذار ثالث



+

عدم مدیریت 
یکپارچه 

مدل کاری

مشتریان ما
ردیو کاربخالقانا، سودآور ای هایی با ایدهتیم
باا  تجااااری محصاو  قابال  هایی دارای نمونا تیم

رشاادبازاری رو با 
عا توسا بازار، های نوپا در مرحلا ورود با شارکت

خدمات یا تولید انقوه
سرمایا گذاران صنعت راه و ساختمان
کارفرمااایان پروژه های عمرانی
شهرداری و شرکت های همکار



+

عدم مدیریت 
یکپارچه 

های ماارزشمدل کاری
 و شتابدهیت هیلگری
تاناسدرموجودمادرصنایعوکارخانجاتهایظرفیتازمندیبهرههدفبا
عصنایازاعم]شدهایجادمشترکهایارزشوهمکاریارتقاطباتوجابا

هیزاتتجوملزوماتتولیدیمقادیوساااارامیکوکاااااشیوسیماانفوالد،
[غیرهوشیشاوچوبصنایعوبرودتیوحرارتیتأسیسات

هااای فناورانه و م یر تجااااری سازیایده
ت آفرینای  و پشاتیقانی فنای و ماالی بارای فرصا     بازارهای رو با رشد ایده هایی با 

کاریتیااام های مستعد 

 اجراتر پروژه های تر تستموالو   تولیدی به کارگیری

اعتبار بخشی
تأمین مالی و سرمایا پذیری شرکت های نوپادر راستای 

تسترسی به نیروهای ان انی متخالص
گی و هاای تخصصای از تیاااام هاای برگزیاده باا قابلیات توساعا دهناد         حمایت 

ناد  نوآوراناا بعاد از خاروج از فرآی   محصااااااااو   تجاری سازی تکنولاوژی یاا   
شتاب دهی 

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



شتابدهیب ته 

ت هیلگری و شبکااه سازی
 فضااااای کاری مشترک
ایخدما  آموزشی و مشاوره

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

شتابدهیتومان در بو  دوره میلیون 50تا 10مقلغ 
 تأمین منابع مالی

سپاریاز بریق جذب سرمایا گذار یا جمع 
استاندارتسازی و تثبیت مالکیتی
ه گذارانتسترسی به شبکه فعالین بازار و سرمای
خدما  آزمایشگاهی و مهندسی

نووه شناسایی
:های وروتی از طریقایده ها و تیی

ذاریهمکاری با سمینارهای تخصصی و فراخوان جذب تیم ها  و سرمایا گ.
شناسایی از بریق نمایشگاه های داخلی و خارجی    .
برگزاری مسابهات استارتاپی یا رویدادهای کارآفرینی.
ز شناسااایی تاایم هااای مسااتعد از بریااق مراکااز نااوآوری، مراکااز رشااد، مراکاا

.دانشگاهی، موسسات فنی حرفا ای و مدارس کارآفرینی
   جااری  شرکت های نوپا دانش بنیان  تازه وارد با باازار جهات مشاارکت در ت

سازی محصوالت و شتابدهی با اجرای پالن های  اقتصادی ایشان

1
2



های آموزشیسرفصل3
در طول دوره پیش شتابدهی و شتابدهی

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

تکنیک های بازارسازی 
استراتهی نفوذ با بازار

مد  کسب و کار بوم 

کار تیمی 

استراتهی توسعا محصو 

اصو   فنی و تخصصی، بودجا بندی و مدیریت عملکرد 

آشنایی با قوانین و مهررات

تکنیک های جذب سرمایا گذار
ی و حهوقی و نحوه تقاد  دانش فنی مقانی مالکیت

و مشارکت

ابزارهای مالی و تحلیل مالی



+

عدم مدیریت 
یکپارچه 

ههای شتابدهی یک التوره برآورت کلی 

میزان اعتقار ورودیتعداد  بازه زمانی

میزان سرمایه گذاریشتابدهیپیش - تیم15 ماها3
با توجا با 

ت تیم ها و فرآی
زمینا فعالی

ی بای  
ندها

صاو  کال د   
ک مح

شده در رابطا با توسعا یا
وره 

شتابدهی یکسالا در نظر گرفتا شده اس
میلیون تومان10.ت

[درصد سهام5] در بدو ورود 
میلیون تومان15

بتر صور  نیاز و پیشرفت مناس
[سهامدرصد10] در سا ماها دوم 

میلیون تومان25
بتر صور  نیاز و پیشرفت مناس

[توافق نهایی] در سا ماها سوم 

50تا 10
میلیون تومان

تیم10حداکثر ماها9 شتابدهی

تیم4 خروجی شتابدهنده

تیم می باشد12برآورد تیم های خروجی در پایان دوره سه ساله 

جمع  
کب

شتابدهی سال سومتوره شتابدهی سال تومتوره شتابدهی سال اولتوره های م تقرتییبرآورت

45 15 15 15 پیش شتابدهیورودیتعداد تیم های 

30 10 10 10 شتابدهیورودیتعداد تیم های 

12 4 4 4 خروجیبرآورد تعداد تیم های 

4



5

آنعملکرت شتابدهنده و اثر بخشی ارزیابی 

سرمایا پذیری تیم های مستهر در شتابدهندهمیزان 
بازه های زمانی معین و نمودار رشد آنمستهر در گردش مالی حاصل از عملکرد تیم های میزان 

خروجیتعداد شرکت های موفق 
میزان گردش مالی حاصل از فروش محصوالت تولیدی


