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آشنایی با مرکز 
فناوری سامســونگ امیرکـبیر



مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

سکوی راهکارآفرینی
مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر )SAMSUNG AUT Tech. Center( سکوی 
راهکارآفرینی و میزبان استارتاپ هایی است که می خواهند راهکارهایی برای حل 

یا تسهیل مشکالت جامعه بیافرینند.
این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ با حمایت واحد شهروند رشکتی 
سامسونگ گلف الکرتونیکس و معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

آغاز کرده است.
 هدف این مرکز، حمایت از استارتاپ های فعال در حوز ه های بهداشت و سالمت، 

آب ومحیط زیست، انرژی و آموزش است. 



فعالیت های مرکز فناوری 
سامسونگ امیرکبیر

تیم های پذیر ش شده در این مرکز از فضای کار اشرتاکی در راستای افزایش بهره وری 
و ایجاد هم افزایی بین تیم ها برخوردار می شوند تا ایده های خود را در محیط کاری پویا 

توسعه دهند. 
کاهش  و  تیم ها  از   حمایت  منظور  به  که  مربیان  تخصصی  و  فنی  مشاوره های 
چالش های کارآفرینی صورت می گیرد، فرآیند توسعه ایده تا طراحی و عرضه محصول 
را کوتاه تر می کند و در نتیجه رسعت رشد استارتاپ ها در تعامل با شبکه ی افراد موثر در 

حوزه های تخصصی آ ن ها افزایش می یابد.



مشاوره ی فنی و تخصصی

حمایت مالی در بازه پیش بذری و 
به صورت اعتباری

نقشه راه رشد هر استارتاپ، با 
توجه به نیاز آن تیم

استقرار در فضای کار 
اشرتاکی

شبکه رسمایه گذاران

کارگاه  و دوره های آموزشی 
تخصصی متناسب با نیاز 

تیم ها

خدمات مرکز فناوری 
سامسونگ امیرکبیر به 

استارتاپ ها



سطح اول – دوره ی برنا

که  مستعدی  گروه های  یا  افراد  به  آن،  در  که  است  ماهه   3 دوره   ای 
با  برای آشنایی  نوآورانه دارند، مشاوره و آموز ش های الزم  ایده های 
و  بازار  تحقیقات  ایده،  اعتبارسنجی  کار،  و  کسب  راه اندازی  مفاهیم 

تیم سازی داده می شود.

سطح دوم – دوره ی بینا
برنا  دوره  ای 3 ماهه است که در آن، استارتاپ های موفق در دوره ی 
نمونه ی اولیه ی محصول خود را توسعه می دهند، بازار محصولشان 
را  وکارشان  کسب  درآمدی  جریان  نهایت  در  و  می کنند  شناسایی  را 

فعال می کنند.

سطح سوم – دوره ی دانا
دوره ای 6 ماهه است که در آن، تیم های موفق در دوره ی برنا و بینا 
محصول توسعه یافته ی خود را تجاری کرده و برای جذب رسمایه 

می کنند. اقدام 

حمایت ها و خدمات مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر، در 
سه سطح به استار تاپ های پذیرفته شده ارایه می شود:



پس جای شما پیش ما خالی است!
اگر راهکارآفرین هستید و ایده ای برای یک استارتاپ دارید، ما مشتاق دیدار شماییم.

لطفا فرم پذیرش اولیه را در وب سایت جستجو و تکمیل نمایید.
کارشناسان مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر، طرح های پیشنهادی را ارزیابی کرده 
و تیم هایی که بیشرتین امتیاز را به دست آورده باشند، برای ارایه حضوری به مرکز 

دعوت خواهند شد.
برای دریافت اطالعات بیشرت و دانلود فرم های مورد نیاز، به وب سایت ما رس بزنید:

www.samsung-aut-tech.com

در اینستاگرام و لینکدین با ما در ارتباط باشید:

www.instagram.com/samsung.aut.tech

www.linkedin.com/company/samsung-aut-tech

آماده اید که به یاری یکدیگر آینده ای برای همگان بیافرینیم؟



با ما در تماس باشید
نشانی:

چهارراه  به  نرسیده  انقالب،  خیابان  کالج،  پل  از  بعد  حافظ،  خیابان 
ولیعرص، کوچه باالور، پالک 7، برج فناوری ابن سینا، طبقه اول، واحد 

مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر
تلفکس:

021-91014111

وب سایت:

www.samsung-aut-tech.com



با هم به فردا نزدیکیم


