
 

 

 یاجتماع تیانجام مسئول یبرا یهمکار یجهینت ریرکبیام -سامسونگ  یمرکز فناور

امیرکبیر مرکزی است که با همکاری واحد مسئولیت اجتماعی سامسونگ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد شده است.  -سامسونگ 

دهد اما با توجه به اهدافی که تعریف کرده است، فعالیت خود را ها را به استارتاپ ها ارائه می این مرکز خدماتی مشابه شتاب دهنده

امیرکبیر در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر  -، انرژی، آموزش و محیط زیست متمرکز کرده است. سامسونگ سالمت آب، هایروی حوزه

استارتاپ ارائه کرده است. برای آشنایی بیشتر با این مرکز، بازدیدی از آن داشتیم  03هایش را به بیش از حضور دارد و تاکنون حمایت

 .گذاریمگفتگویی داشتیم که آن را با شما عزیزان به اشتراک می و با خانم مهری شریفی مدیر ارتباطات مرکز

 چگونه استارت خورد؟ با چه ماموریتی؟ امیرکبیر –سامسونگ 

امیرکبیر حدود یک سال و چهار ماه است که توسط واحد مسئولیت اجتماعی سامسونگ و با کمک معاونت  -مرکز فناوری سامسونگ 

فضای  هایی مانند دراختیار گذاشتناه اندازی شده است. معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر کمکپژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ر

های اجرایی مرکز از طرف واحد مسئولیت اجتماعی های تجهیز و هزینهدانشگاه و یک سری امکانات زیرساختی را ارائه کرده و بودجه

 .شودسامسونگ تامین می

ی آب، سالمت، انرژی، آموزش و محیط زیست است. انتخاب استارتاپ رکبیر با استارتاپ های حوزهامی - سامسونگ های پذیرشاولویت

های مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر و واحد مسئولیت اجتماعی های مربوط به این حوزه هم به این دلیل است که حوزه

 .سامسونگ است

 د؟های مرکز به چه صورت است؟ چه شرایطی دارحمایت

دارد. با توجه به این موضوع، پرداخت پول کند، از استارتاپ ها سهام بر نمیکه در راستای مسئولیت اجتماعی عمل میبا توجه به این

ایم در نظر گرفته اعتبار گیرد را نداریم؛ اما مبلغی به عنوانها و در عوض دریافت سهام صورت می نقد که از سوی سایر شتاب دهنده

بذری ی فعالیت استارتاپ، متفاوت بوده و در حدود پیشهای استارتاپ ها را پوشش دهد. این مبلغ، با توجه به حوزهتا بخشی از هزینه

 .است

هایی هم وجود دارد، مثال حقوق دیتهای بازاریابی یا فنی، از طریق اعتبار قابل پرداخت است اما محدوها مثل هزینهبرخی هزینه

س، شاپ، اینترنت، اتاق کنفرانها، امکاناتی مانند وجود محیط کار، کافیکارمندان از اعتبار قابل پرداخت نیست. در کنار اعتبار تیم

 .ین شده استها و منتورها با همکاری سامسونگ و معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر تاممندی از کارگاهاتاق جلسات و بهره

 ها به چه شکلی است؟اید؟ پذیرش در آندوره شتابدهی داشته  چند

های با توجه به تعداد خروجی شویم. در هر دورهره پنجم میمرداد ماه، وارد پذیرش دو 42کنیم و از االن چهارمین دوره را سپری می

های پذیرش اولیه را ها ابتدا بایستی فرمدهیم. در فرآیند پذیرش، تیمها را انجام میهای قبل و تعداد ظرفیت موجود، پذیرشدوره

شود. ها گرفته مییل داده اند یا خیر، از آنای هستند و آیا تیم تشککه در چه مرحلهتکمیل کنند که اطالعاتی در مورد ایده و این

ی داوری حضوری شود و بعد از آن وارد مرحلهتر درخواست میها یک پروپوزال جامعدر صورت داشتن شرایط مورد نیاز اولیه، از آن

 .شوندمی



 

 

ی داوری، شوند. در مرحلهانتخاب میتیم  43ها، حدود کنیم و بعد از فیلتر کردن آنفرم پذیرش دریافت می 43تا  ۵ما معموال بین 

، معاونت پژوهشی امیرکبیر و همچنین تعدادی از اعضای کادر اجرایی (CSR) داورهایی از جانب واحد مسئولیت اجتماعی سامسونگ

التری کسب ی باهایی که نمرهاستارتاپ، استارتاپ 43مرکز به دلیل تخصصی که در شناخت استارتاپ ها دارند، حضور دارند و از بین 

 .شوندکنند، گزینش نهایی می

 امیرکبیر چه چارچوبی دارد؟ -سامسونگ  آموزش و منتورینگ در

ی پذیرش، سطح های آموزشی، سعی ما بر این بوده که مطابق نیازهای استارتاپ ها باشند؛ چون در هر دورهدر رابطه با کارگاه

ی ایده بودند و نیاز به یادگیری طح اول و دوم، استارتاپ ها خام و در مرحلهها متفاوت است، مثال در ساستارتاپ ها و نیازهای آن

تر شدن مرکز، استارتاپ هایی که در داشتند؛ ولی با شناخته MVP موارد اولیه مثل درک الفبای استارتاپ و یا چگونگی توسعه

ری ی مشتی درآمد و توسعهی توسعهبودند و به مرحلهتر ایهای قبلی حرفهی چهارم پذیرفته شده بودند، به همراه استارتاپمرحله

 .های جدیدی بوده که انجام شده استرسیده بودند؛ لذا نیاز به کارگاه

اند ها بازخورد منتورینگی که دریافت کردهکنیم از منتورها ارزیابی داشته باشیم به این طریق که اعضای تیمسعی می در منتورینگ

دهند تا ببینیم رضایت از کارگاه به چه صورت بوده است و آیا با منتور کارگاه، جلسه اختصاصی ه ما انتقال میهایی برا از طریق فرم

کنند که ما در آن حوزه ای کار میهستند، مثال بعضی استارتاپ ها در حوزه ها تخصصیداشته باشند یا خیر. بعضی منتورینگ

ها برگزار کنیم، در این شرایط خودشان پیشنهاد رورت وجود دارد که کارگاهی مختص آنایم و بنابراین این ضکارگاهی برگزار نکرده

 .کنیمشود و اگر مورد تایید باشد، برای آن تیم، منتورینگ را برگزار میی منتور توسط ما بررسی میدهند و رزومهیک منتور خاص می

 کند؟ها ایجاد می تاب دهندهکنید چه تفاوتی بین شما و دیگر شکه سهامی دریافت نمیاین

یم؛ گیری بیشتری داشته باشها و پیگیری پیشرفت کارشان سختکنیم در انتخاب تیمداریم، سعی میجایی که سهام برنمیاز آن

 امالهای فالوآپ دارند و کها هر هفته جلسهها و امکانات را داشته باشیم. بچهچون هدف ما این است که بهترین استفاده از ظرفیت

عیت شود که وضها وظایفی تعریف میکنند، برای آنشود و با توجه به موعدهایی که خودشان تعیین میها نظارت میبر روند رشد آن

 .ها هم تاثیرگذار استآن در ارزیابی نهایی تیم

 امیرکبیر به چه صورت است؟ -وضعیت استارتاپ های مرکز سامسونگ 

ی چهارم هم هفت استارتاپ از خدمات ی سوم ده استارتاپ و در دورهاستارتاپ داشتیم، در دوره 7 های اول و دوم هر کدامدر دوره

 ها بوده که با توجهی اول و دوم استارتاپ هایی بودند که کامال از مرکز مستقل شدند فقط یکی از آنمند شدند. در دورهمرکز بهره

 .استارتاپ در مرکز مستقر هستند ۷7منتقل شده است و در حال حاضر، به نیازی که داشته برای پیگیری طرح به مرکز رشد 

قرار  اندی یک ساله شتابدهی را طی کردههایی که پروسهایم تا فضا در اختیار تیمهایی انجام دادهبا مرکز رشد دانشگاه هماهنگی

ها کامل شده، مشتری آن  MVPایی رسیده اند، ها به درآمدزشود تیمی شتابدهی تمام میی یک سالهبگیرد. معموال وقتی پروسه

 کنیم بعد ازی دفتر برای استارتاپ ها باالست، سعی میی اجارهکه هزینهدارند و حتی سرمایه گذار هم دارند ولی با توجه به این

 .پایان یک سال از مرکز رشد دانشگاه کمک بگیریم



 

 

 اند؟ها خروج یا جذب سرمایه هم داشتهتیم

که مرکز در اردیبهشت گذاز است و با توجه به اینی ایده به محصول و جذب سرمایهها از مرحلهی این مرکز، رساندن استارتاپبرنامه

ها با توجه به رسیدن به ی جذب سرمایه قرار دارند و گروهی از استارتاپاکنون چندین استارتاپ در مرحلهاست، همشدهافتتاح  ۶۹

ای به جذب سرمایه ندارند. همچنین یک استارتاپ با جذب سرمایه از مرکز خارج شده است و یک استارتاپ درآمدزایی، فعال عالقه

 .رکبیر مستقر شده استدیگر نیز در مرکز رشد دانشگاه امی

ا نداریم، صرف توانند خودشان جذب سرمایه داشته باشند و ما دخالتی در فرآیند جذب سرمایهها میشایان توجه است که استارتاپ

تیم  گیرد. اگر افرادکنیم و مابقی توافقات، با خود تیم انجام میها صحبت میگذاران با آنسنجی سرمایهطی یک جلسه برای صحت

 گذاری از منتورها کمککنند و در مسائل مربوط به قراردادهای سرمایهدر این رابطه سوالی داشته باشند، درخواست منتور حقوقی می

 .گیرند تا به ضررشان اتفاقی نیفتدمی

 ها از نظر تامین نیروی انسانی چه وضعیتی دارند؟تیم

شود. برای رفع این نیازها در ، تولید محتوا، گرافیست و بازاریاب خالصه مینویسی برنامهحوزه 2های استارتاپ ها معموال در نیاز

گذاران استارتاپ، ما یک فرم کارآموزی تهیه کردیم. هر کسی که خود صاحب ایده نیست ولی عالقه دارد در یک تیم بنیانکنار هم

ها تیم اش باتواند همکاریو پس از یک ارزیابی اولیه میکند استارتاپی فعال شود، با پر کردن فرم نوع همکاری مدنظرش را اعالم می

درخواست دریافت  2333فضای مجازی به اشتراک گذاشتیم و از این طریق  های مربوط به این موضوع را از طریقرا آغاز کند. فرم

 .ها را پر کردندنفر این فرم 233کردیم و در نمایشگاه اینوتکس هم 

 اید؟در دانشگاه امیرکبیر هم برنامه خاصی داشته

ی علوم کامپیوتر، صنایع، برق و ... داریم که با فضا و های مختلف امیرکبیر مثل دانشکدهبازدید از دانشکده ۵الی  2هر هفته حداقل 

ه و ی علوم کامپیوتر برگزار شدشوند. حتی قبال از جانب مرکز رشد، جلساتی به خصوص در دانشکدهفرآیندهای استارتاپی آشنا می

ویکندها و رویدادها است تا ها معرفی کردیم؛ ولی جدای از این موارد، هدف ما تخصصی برگزار کردن استارتاپمجموعه را برای آن

 .های مدنظرمان فعال هستندهایی جذب شوند که در حوزهتیم

ادی های زیامیرکبیر به دانشگاه و هم مرکز شهر، درخواست -از لحاظ شرایط جغرافیایی هم به دلیل نزدیک بودن مرکز سامسونگ 

ها را بپذیریم. توانیم این درخواستکنیم؛ ولی چون درآمدزایی نداریم، نمیبه خصوص از سوی دانشجوهای امیرکبیر دریافت می

زار افی سخترکبیر هم نکته مثبت دیگری است؛ چراکه در مرکز رشد هم پذیرش حضوری در حوزهحضور در مرکز رشد دانشگاه امی

 .هایی داریمدهند و از این طریق هم ما ورودیها را به ما ارجاع میها، تیمدارند و بعضا کارشناس

 بینید؟رابطه دانشجویان با فضای استارتاپی را چگونه می

دانند، به شکل یک حباب است؛ یعنی دانشجوهایی طور که همه میم و در حال حاضر هم فضا همانها پیش در فضا بودمن از سال

ی رسند؛ درحالی که این مدل حبابکنند با یک استارتاپ در عرض سه ماه به موفقیت میشنوند، فکر میکه تازه اسم استارتاپ را می

یک متولی پیدا کند تا فضای استارتاپی را به نحو بهتری معرفی  کنم این موضوع بایدزند و فکر میبه شدت به فضا آسیب می



 

 

 به نسبت بینیسخت نگاه و هستند دور استارتاپی فضای از کمی دارند، نظارت مجوز صدور امر در که هاییارگان متاسفانه  کند.

 .دارند استارتاپی فضای به نسبت کل در و شودمی استفاده فضا در که ادبیاتی

 ای دارد؟سامسونگ به جز حمایت مالی، برای انتقال تجربه هم برنامه

های الزم را کنار مجموعه بوده و کمکها نیز در صورت درخواست مجموعه، همواره در بله، تیم مدیریتی سامسونگ و نتورک آن

 .اندداشته

 آفرینی سامسونگ اثرگذار بوده است؟ها چگونه بر نقشتحریم

عی اند؛ اما تیم سامسونگ در دانشگاه سگذار بودههای مختلف جامعه اثرآفرینی سامسونگ، بلکه بر الیهها نه فقط بر نقشقطعا تحریم

 .ملکرد مرکز به حداقل برساندها را بر عکرده است تا اثر تحریم

 های دیگری را تجربه کردید؟آخرین سوال، چه چالش

 ماه ۵ الی 2 از بعد خوب هایتیم از برخی دارد،برنمی سهامی هاتیم از چون که است این امیرکبیر - سامسونگ ترین چالشبزرگ

ها درنهایت به اسم شتاب دهنده های دیگر تمام شود. نآ موفقیت و روند،می دیگر هایمجموعه به کندمی تجربه را خوبی رشد که

ی پولداری هستیم و به کنند که ما مجموعههایی که با آن مواجه بودیم این است که با توجه با نام مرکز، فکر مییکی دیگر از چالش

ری کنیم و یا اگر رویدادی برگزار گذاها سرمایهکنند که برای آندهند و همه از ما درخواست میما پیشنهادهای اسپانسرشیپ می

ی واحد مسئولیت اجتماعی سامسونگ است و مرکز زیرمجموعه ها باشیم؛ در حالی که اینکنند توقع دارند ما حامی رویداد آنمی

 .ی محدودی داردبودجه

 مبلغ زیادی روی یک استارتاپی ها روی استارتاپ ها است، مثال یک هایی نامعقول بعضی شتاب دهندهگذاریمشکل دیگر هم در ارزش

کند. چالش دیگر هم خام بودن برخی از گذارند و همین به تشکیل حباب کمک میماه از شروع آن نگذشته، می ۹که هنوز 

کنند ، توانایی ایجاد یک کارآفرینی گسترده را خواهند داشت، نه اعتبارسنجی میکنند با داشتن یک ایدهدانشجوهاست که فکر می

ها و از طرف دیگر کنند. در رابطه با استارتاپ هایی که وارد شدند هم از طرفی تحریمحتی راجع به رقبا درست تحقیق می و نه

 .دهدها را تحت فشار قرار میهای داخلی، آنفیلترینگ

 


