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تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راهاندازی کسبوکار در حوزه سالمت
است .شما با شرکت در این برنامه ،طی هشت ماه اصول راهاندازی استارتاپ در
زمینه سالمت را یاد میگیرید و تمام مراحل ایدهپردازی ،تشکیل تیم ،و سپس
اعتبارسنجی و اجرای کسبوکار را زیر نظر مربیان و مشاوران تامزآپ طی میکنید.

مندرجات این کتابچه
معرفی برگزارکننده و حامیان و همکاران ( / )3معرفی استارتاپهای حاضر در روز ارائه تامزآپ ( / )6معرفی
سرمایهگذاران دارای جایگاه سرمایهگذاری در روز ارائه تامزآپ ()41
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برگزارکننده
مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://sicon.tums.ac.ir/

بررسي نقش و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف ،نشاندهنده بروز تحوالت شگرفي است كه جهان را با رويکرد جديدي از
توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت .امروزه جريان توسعه جوامع در حقيقت فرايندي است كه طي آن مقوله پژوهش
در دو حوزه مشترك توليد (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است .طبق اين تعريف نقش و جايگاه مراكز علمي دانشگاهي بعنوان تامين
كننده منابع انساني و هدايتكننده جريان فناوري حائز اهميت است.
دانش ،مادامي كه در حوزه پژوهش و تحقيقات بنيادي مطرح شود از چشماندازي نامشخص و با ريسك باالي سرمايهگذاري همراه است ،اما
زماني كه كاربردي شده و در حوزه فناوري و صنعت بصورت كاال و خدمات تجلي يابد ،قابليت ثروت آفريني و ارزشگذاري اقتصادي پيدا
ميكند .به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است .بر همين اساس دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راهاندازي شد و از تيرماه سال  1381رسماً آغاز به كار نمود.
همزمان با شروع كار اين مديريت  ،انتقال فناوري بين دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه هاي متنوعي در اين حوزه تبيين و
به مورد اجرا گذاشته شد.
آدرس :بلوار كشاورز  ،نبش خيابان قدس  ،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکي  ،طبقه ششم  ،اتاق 606
شماره تماس88989663 :
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حامیان و همکاران
شرکت کارانوبین
http://karanobin.com/
ما گروهي بين المللي از كارشناسان و شركت هاي پيشرو جهاني در حوزه نوآوري
هستيم كه به تاثير نوآوري بر موفقيت كسب و كار شما باور داريم .ابزار و خدمات
ما به شركتها و استارتآپها كمك ميکنند تا بتوانند ايده هاي كسب و كار خود
را به صورت پايدار و موفق پياده سازي كرده و گسترش دهند.

شتابدهنده سکو
https://sakooaccelerator.com/
سکو يك شتابدهنده خصوصي و تخصصي در حوزه سالمت است كه به تيمهاي
داراي ايدههاي نوآورانه براي راهاندازي كسب و كارهاي نوپا كمك ميكند .روش
كار ما بر سه اصل صداقت ،صراحت و صميميت استوار است و در كنار در اختيار
قرار دادن منابع مادي و مالي به تيمها ،به عنوان يك منبع معنوي در طول دوره
رشد و شتابدهي در كنار آنها خواهيم بود .روش كار ما در اين شتابدهنده
مبتني بر كوچينگ كسب و كار است.

شرکت اوسن
http://www.avecen.ir/
شركت ايدهپردازان وزين سالمت نوين (اَوِسِن) از سال  1394تاسيس شده و در
حوزه كارآفريني آموزش پزشکي و آموزش و مشاوره راهاندازي كسبوكار سالمت
فعاليت ميكند .شركت اَوِسِن خدمات مشاورهاي در زمينه كارآفريني سالمت را با
تمركز بر حيطه سالمت ديجيتال به كسبوكارها و سرمايهگذاران اين حوزه ارائه
ميدهد .اين شركت همچنين برگزاركننده كارگاهها و دورههاي كسبوكار در
چندي از دانشگاههاي علوم پزشکي كشور است.
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حامیان و همکاران

شتابدهنده پرسيس ژن پار
http://persisgen.com/

شتابدهنده سالمت الکترونيك كارا
https://karaehealth.com/fa/

صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي تجهيزات پزشکي
http://sandoghmed.ir/

شركت كارآفرينان اقتصادي سالم
http://salam-group.ir/

كارخانه نوآوري هايوي

اليوگرافي
https://livography.com/
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استارتاپهای حاضر در روز ارائه تامزآپ
#

لوگو

نام استارتاپ

فعالیت
گجت پوشيدني براي درمان بياختياري ادرار با تکنولوژي الکتروتراپي
و بيوفيدبك تركيب با كاردرماني
شبکه تامين ،اشتراك گذاري و خريد و فروش مواد مصرفي
آزمايشگاهي و استفاده از تجهيزات و تجربيات آزمايشگاهي

.1

سینرژی

.2

Bench Share

.3

سِیواَپ

پلتفرم اعالم شرايط اضطراري براي سالمندان

.4

ورزمان

سامانه ارائه خدمات ماساژ در محل مشتري

.5

نورولند

بهبود تواناييهاي شناختي و مهارتي كودكان با كمك بازيهاي
رايانهاي

.6

Magicardio

.7

آسانیسم

.8

شیرین بیان

.9

مدرپ

.10

FeverGadget

.11

Magic Rings

.12

با بیمار

.13

هماستاپ

.14

گئوشه

.15

وی کلینیک

.16

Electrography

.17

گراویدا

گجت پوشيدني ثبت ،ذخيره و تحليل مداوم نوار قلب
پلتفرم خدمات مراقبتي و پرستاري در منزل و بيمارستان
راهکار پايش و آموزش از راه دور قند خون بيماران مبتال به ديابت از
طريق تلفن
پلتفرم آنالين جستجوي انواع دارو و مکمل  ،محصوالت آرايشي،
بهداشتي ،داروهاي گياهي ،مکملها و تجهيزات پزشکي
تبسنج ديجيتال با قابليت اتصال به اپليکيشن موبايل و سنجش
مداوم دماي بدن
راهکار رفع مشکل زودانزالي با استفاده از تحريکات الکتريکي
راهکار پيگيري اقدامات درماني و مراقبتي كودكان به ويژه نوزادان
نارس پس از ترخيص
راهکار متوقف كردن خونريزي در كوتاه ترين زمان ممکن
راهکار تشخيصي و درماني اختالل پردازش شنوايي به صورت
بستههاي خدماتي از راه دور
سامانه آنالين مديريت مطب و پرونده الکترونيك
گجت قابل حمل اسکنر نوار مغز ياEEG
راهکار پايش عالئم مادران باردار از طريق گجت همراهِ مادر
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سینرژی
گجت پوشيدني براي درمان بياختياري ادرار با تکنولوژي الکتروتراپي و بيوفيدبك تركيب با كاردرماني
درباره محصول:
از هر  3خانم ميانسال  1نفر و از هر  10آقا ميانسال  1نقر دچار ضعف مثانه هستند گجت پرتابل سينرژي در  3مدل محدود  ،نامحدود و
كلينکال ارائه ميگردد كه نسبت به نوع بيماري توسط پزشك تجويز و كاربر تضمين بهبود از سينرژي را دريافت ميکند  .اين گجت بسيار
كوچك بوده و توانايي نگه داشتن باالي  4ساعت كار مداوم را دارد  .گجت پوشيدني سينرژي با انتقال پالس هاي الکتريکي از طريق پوست
و تحريك عصب تيبال و ساكرال باعث بهبود عملکرد مثانه و با تحريك ماهيچه هاي كف لگن باعث تقويت اين ماهيچه ها ميشود كه در
درمان بي اختياري تحت فشار و تركيبي موثر ميباشد.آينده نگري سنيرژي درمان ساير بيماري ها با استفاده از اين گجت است كه با مدل
نامحدود سينرژي نياز به خريد مجدد دستگاه نيست و از طريق اپليکيشن برنامه درماني جديد خريداري و استفاده ميشود .محصول دوم
تيم ما بومي سازي لباس هاي ايکس بادي و با برند تايتان ميباشد كه باعث تحريك الکتريکي تمام ماهيچه هاي بدن در  20دقيقه و معادل
 3جلسه باشگاه ميباشد عملکرد دستگاه باعث شکل گيري يك ورزش كامل يك ساعته در  20دقيقه ميشود بدون آسيب هاي ورزشي و
محدوديت هاي عملکردي و تنش هاي طاقت فرسا.

http://synergyi.ir/
https://www.instagram.com/i_synergy_i/
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ادامه توضیحات استارتاپ سینرژی

وضعیت توسعه محصول:
توسعه سخت افزاري و طراحي محصول به اتمام رسيده  ،توسعه اپلکيشن نسخه نامحدود در مراحل توسعه قرار دارد  ،شركت ثبت شده و
مراحل دريافت مجوز و انجام كلينکال تست با  3دانشگاه معتبر در مرحله انجام ميباشد.

وضعیت تامین مالی:
جذب سرمايه مرحله بذري از شتابدهنده هاردتك

اعضا تیم:
.1

مهدي فتحي پور :توسعه كسب و كار  ،مسئول فروش و ماركتينگ

.2

مهران مهربان :مديرفني  ،توسعه سخت افزاري

.3

جعفر طالعي :مدير عمليات  ،مديريت مالي و توسعه محصول

.4

غرل خراجي :فيزيوتراپي كف لگن

.5

حسين جعفري :طراحي صنعتي

.6

سعيد كارگشا :توسعه اپليکيشن

 .7پويا مهام :توسعه سخت افزار
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Bench Share
شبکه تامين ،اشتراك گذاري و خريد و فروش مواد مصرفي آزمايشگاهي و استفاده از تجهيزات و تجربيات آزمايشگاهي
درباره محصول:
در اين پلتفرم بستري براي عرضه و تقاضاي مواد ,تجهيزات و تجربيات آزمايشگاهي و شرايط دسترسي آسان به موجوديهاي هر فرد در
آزمايشگاه فراهم آمده است .خدمات  Bench Shareعبارتند از:
ثبت شخصي مواد با قابليت اشتراك با ديگران ،امکان خريد و فروش مابين شركت و فرد در سامانه استعالمدهي ،ايجاد زيرساخت همکاري
مشترك با آزمايشگاهها در جهت استفاده از خدمات و تجهيزات آزمايشگاهي و ايجاد زيرساخت اشتراك تجربيات آزمايشگاهي

http://www.benchshare.com/
https://www.instagram.com/benchshare/
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ادامه توضیحات استارتاپ Bench Share

وضعیت توسعه محصول:
تست نسخه دموي وب اپليکيشن انجام شده است و اكنون در فاز جذب مشتريهاي آغازين مورد هدف خود قرار دارد.

وضعیت تامین مالی:
تا به حال از طريق سرمايه شخصي افراد تيم تامين مالي صورت گرفته است.

اعضا تیم:
.1

زينب يوسفي ،دانشجوي دكتري بيوتکنولوژي پزشکي علوم پزشکي تهرانbusiness develper/technical expert ،

.2

فاطمه صابري ،دانشجوي دكتري بيوتکنولوژي پزشکي علوم پزشکي شهيد بهشتيbusiness develper/technical expert ،

.3

مهديه دستوري ،كارشناس ارشد ميکروبيولوژيmarketing exper ،

.4

حسين كزازي ،مهندس كامپيوترproduct developer ،
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سِیواَپ
پلتفرم اعالم شرايط اضطراري براي سالمندان
درباره محصول:
رشد  2,5درصدي تعداد سالمندان كشور و زندگي در تنهايي ،مخاطرات زيادي را براي اين قشر به وجود آورده است .با توجه به نياز به
مراقبت مستمر و انجام سريع اقدامات اورژانسي در سالمندان ،و ازسويي مشغله خانواده ها تصميم گرفتيم پلتفرمي جهت اعالم سريع موارد
اورژانسي در سالمندان طراحي كنيم .سيواپ يك اپليکيشن موبايل است كه سالمندان بتوانند وضعيت خطر را سريعا به خانواده و نزديکترين
فرد و نيز مراكز امدادي اطالع رساني كنند .اين اپليکيشن همچنين با اتصال يك گجت پوشيدني ،اطالع رساني را ساده تر و سريع تر مي
كند.

http://www.saveapp.ir/
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ادامه توضیحات استارتاپ سِیواَپ

وضعیت توسعه محصول:
محصول اوليه توليد و منتشر شده است.

وضعیت تامین مالی:
تامين مالي بر عهده تيم بوده است

اعضا تیم:
.1

رحمت اله مهديخاني :صاحب ايده و مسئول ماركتينگ

 .2هادي عموهاشمي :مدير فني سمت موبايل
.3

امير واحد مسئول :توسعه سمت وب و مسئول فروش

« » 12

ورزمان
سامانه ارائه خدمات ماساژ در محل مشتري
درباره محصول:
ورزمان ،سامانه ارايه خدمات ماساژ در محل مشتري است كه مديريت اجرا ،زمانبندي و بررسي كيفيت خدمات را بر عهده دارد .اين سامانه
فرآيندهاي بازاريابي ،فروش و به داشت مشتريان را در قالب تعريف بستههاي خدماتي و باشگاه مشتريان به انجام ميرساند .ورزمان سفارش
مشتريان را براساس روز و تاريخ دريافت كرده و به صورت هوشمند به ماسورهاي حرفهاي و امن ارجاع مينمايد .اين خدمات در منزل ،محل
كار ،باشگاه و هتل مشتريان به صورت فردي يا گروهي قابل برنامهريزي و اجرا است.

http://varzeman.com/
https://www.instagram.com/varzeman/
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ادامه توضیحات استارتاپ ورزمان

وضعیت توسعه محصول:
محصول ساخته شده و داراي درآمد است.

وضعیت تامین مالی:
به صورت شخصي

اعضا تیم:
 .1علي ده بزرگي :بنيانگذار و مديراجرايي  -مديريت wordpress web master /
 .2پروين شکيبا :مدير ماركتينگ و بازاريابي  -فروش
.3

شهربانو بيژن زاده :مدير مالي  -حسابداري
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نورولند
بهبود تواناييهاي شناختي و مهارتي كودكان با كمك بازيهاي رايانهاي
درباره محصول:
نورولند به شکلِ الگوريتميك ،كمبود كودكان در حوزههاي مختلف شناختي را شناسايي كرده و با كمك بازيهايي كه روي بهبود همان
تواناييهاي شناختي تمركز دارند ،اين تواناييها را بهبود ميبخشد .تا كنون بيش از  50بازي در اين اپليکيشن قرار گرفته و هريك از بازيها
با سيستم  DDAبا توجه به عملکرد كودك سخت يا آسان ميشوند.

http://neurolandgame.ir/
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ادامه توضیحات استارتاپ نورولند

وضعیت توسعه محصول:
نسخهي  MVPمحصول آماده شده و به صورت پايلوت با مجوز آموزش و پرورش در مدارس منطقهي  6تهران در حال طي كردن مراحل
تست نهايي ميباشد.

وضعیت تامین مالی:
اقوام/اندوختههاي شخصي

اعضا تیم:
.1

عليرضا پير  :مدير تيم ،طراحي نرم افزار (دانشجوي ارشد علوم كامپيوتر)

 .2ليال كشاورز افشار :مسئول علمي پژوهشي (دانشجوي ارشد هوش مصنوعي)
 .3عليرضا رنجبر شورابي :طراح بازي و گيميفيکيشن
.4

اميرحسين قماش پسند :كارشناس علوم كامپيوتر ،برنامه نويس بازي

.5

دكتر سايناز مودت :روانشناس كودك

.6

دكتر اكرم پرند :فوق تخصص روانشناسي كودك
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Magicardio
گجت پوشيدني ثبت ،ذخيره و تحليل مداوم نوار قلب
درباره محصول:
مجيکارديو در قالب يك گجت پوشيدني و بستري كه بيمار را با پزشك مرتبط ميسازد ارائه ميشود .بستر ارتباطي بين بيمار و پزشك از
طريق اپليکيشن بيمار و اپليکيشن پزشك محقق ميشود .بيمار ميتواند از طريق پايش مجيکارديو نوار قلب خود (بهصورت لحظهاي) و
اطالعات پزشکي مورد نيازش را در اين اپليکيشن مشاهده كند .الگوريتمهاي هوش مصنوعي كه در اين سيستم پيادهسازي خواهند شد،
دادههاي  ECGرا تجزيهوتحليل ميكنند و سپس خروجي بهدست آمده را بهصورت قابليتهايي همچون تشخيص احتمال بيماريهاي قلبي
و عروقي (مانند فيبريالسيون دهليزي و …) ،گزارشات طبقهبندي شده از وضعيت قلب بيمار ،فعاليت بيمار در طول مدت شبانه-روز
(تاريخچه) ،سن قلب ،تعداد ضربان قلب و ميزان سطح استرس را به پزشك بيمار نمايش ميدهند .پس از دستيابي به تشخيص بيماريهاي
قلبي-عروقي از طريق تجزيهوتحليل دادههاي  ECGبيمار ،مرحله بعدي توسعه استارتاپ مجيکارديو آغاز ميشود .در اين مرحله تالش
ميشود با گسترس بازار در كشورهاي حوزه خليج فارس و در ادامه اروپا بتوانيم سهم بيشتري از بازار سالمت آنالين را كسب كنيم.

http://www.magicardio.com/
https://www.instagram.com/magicardio/
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ادامه توضیحات استارتاپ Magicardio

وضعیت توسعه محصول:
پس از گذشت  5ماه از شکلگيري مجيکارديو MVP ،گجت پوشيندني و اپليکيشن بيمار طراحي و ساخته شده است .در اين مرحله ،ارتباط
گجت با اپليکيشن بيمار از طريق بلوتوث ،نمايش دقيق دادههاي  ،ECGامکان نمايش لحظهاي دادههاي  ECGبر روي اپليکيشن بيمار،
استخراج فاكتورهاي اساسي  HRV ،BPMو  QRS Intervalsاز دادههاي  ECGكه در ادامه براي مرحله تشخيص بيماريهاي قلبي مورد
نياز است و همچنين پيادهسازي بهينه تجربه كاربري ( )UXو رابط كاربري ( )UIبراي اپليکيشن بيمار صورت گرفته است.

وضعیت تامین مالی:
تا كنون تامين مخارج استارتاپ مجيکارديو از طريق هزينههاي شخصي صورت گرفته است.

اعضا تیم:
.1

امين يزداندوست R&D :و مسئول تيم مجيکارديو و توسعه محصول

 .2علي حاجيلويي ،Designer :مسئول طراحي محصول
 .3بهنام شاهآبادي ،Java Developer :مسئول توسعه محصول
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آسانیسم
پلتفرم خدمات مراقبتي و پرستاري در منزل و بيمارستان
درباره محصول:
"با توجه به پير شدن جمعيت ايران ،اين افراد نياز به خدمات مراقبتي و پرستاري دارند .در حالت سنتي براي دريافت اين خدمات ،مشتريان
بايستي روزهاي متعدد مراجعه نمايند يا تماس بگيرند تا موسسه و مراقب مورد اعتمادي را پيدا كنند.
در آسانيسم ديگر نيازي نيست كه اين زمان ها تلف بشوند و به راحتي ميتوان اين خدمات را دريافت نمود".

http://www.asanism.com/
https://instagram.com/asanism24
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ادامه توضیحات استارتاپ آسانیسم

وضعیت توسعه محصول:
آسانيسم در حال خدمت رساني به مشتريان خود مي باشد و حدود  1سال است كه فعالت خود راشروع كرده است.

وضعیت تامین مالی:
در حال حاضر آسانيسم جذب سرمايه اي نکرده است و به دنبال جذب سرمايه مي باشد.

اعضا تیم:
.1

حامد عزيزي :مسئول اجرايي

 .2منيره نجارياني  :سئو و ديجيتال ماركتينگ
.3

محمد حسن منفرد :توسعه دهنده سايت
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شیرین بیان
راهکار پايش و آموزش از راه دور قند خون بيماران مبتال به ديابت از طريق تلفن
درباره محصول:
سامانه خود-پايشي تلفني قندخون ،برآيند بررسيهاي متعددي نظير مطالعه متون علمي ،مشاوره با متخصصان حوزههاي مرتبط اعم از
پزشکان ،پرستاران ،بيماران و همراهانشان ميباشد و براساس يافتههاي حاصل ،مدل خدمتي ارائه شده ،با بهرهگيري از تکنولوژيهاي مناسب
و متناسب ،منطبق با فرآيندهاي موجود ،دستورالعملها و راهنماهاي ملي و بين المللي (نظير سند ملي ديابت و گايدالين )IDF SMBG
و با نگاهي به آينده و نيازهاي پيشبيني شده طراحي گرديده است.
در انتخاب تکنولوژيها و طراحي معماري سيستم عالوه بر توجه به نيازهاي كاربري و بهرهمندي از شواهد علمي ،موانع بومي ،فرآيندهاي
كاري موجود ،هزينه اثربخشي و كاهش هزينه مصرفي مورد توجه قرار گرفت و درنهايت با بهرهگيري از مزاياي نرمافزارهاي متن باز ،محصول
حاضر در قالب دو زير سيستم تلفني و تحت وب توسعه داده شد.
در زير سيستم تلفني ،بيماران صرفا نيازمند داشتن آگاهي و مهارت بهرهگيري از تلفن و اندازهگيري قندخون با دستگاه گلوكومتر هستند
و از طريق يك سامانه گوياي تلفني تمام مراحل ثبتنام ،ثبت قندخون ،آموزشها ،يادآورها ،هشدارها و ارتباط با تيم مراقبت براحتي و با
حداقل پيچيدگي فراهم ميگردد .اين زيرسيستم مي تواند بدون درگير كردن تيم مراقبت ،فرآيند آموزش را در خارج از كلينيك بدون
وابستگي به سختافزاري خاص و خطوط اينترنت ،براي بيماراني با هر سطح تحصيالت و درآمد ،بويژه افراد مسن ،كه ارتباط كمي با
تکنولوژيهاي جديد دارند ،فراهم كند.
از طرفي با درنظر گرفتن اهميت مدلهاي مراقبت مبتني بر تيم كه در بيماريهاي مزمن مورد تاكيد است ،امکان دسترسي و بهرهگيري از
اطالعات و دادههاي قندخون بيمار در قالب نمودارهاي استاندارد براي پشتيباني از تصميم درماني تيم ارائه مراقبت ،از طريق زيرسيستم
تحت وب فراهم گرديد.
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ادامه توضیحات استارتاپ شیرین بیان

وضعیت توسعه محصول:
مراحل طراحي و ايجاد نمونه اوليه ،حدودا  2سال بطول انجاميد ،در حال حاضر به منظور امکان سنجي اوليه ،محصول توسط بيماران مورد
استفاده و ارزيابي قرار گرفت اما نياز به ارزيابي ابعاد مختلف در نمونه بزرگتر ،قبل از ورود به بازار ضروري است.

وضعیت تامین مالی:
در حال حاضر تمام هزينههاي تحقيق ،طراحي ،ايجاد و ارزيابي اوليه محصول ،بصورت كامال شخصي توسط تيم استارتاپ ،تامين شده است.

اعضا تیم:
.1

تاجيك خلجي :كارشناسي ارشد انفورماتيك پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران ،مسئول تيم ،تحليل گر و برنامه نويس

 .2مهناز سنجري :دكتري پرستاري ،عضو هيات علمي مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران ،عضو تيم تحقيق و
توسعه در زمينه بالين
.3

فرهاد فاتحي :دكتري انفورماتيك پزشکي ،پژوهشگر مركز سالمت آنالين دانشگاه كوئينزلند استراليا ،عضو تيم تحقيق و توسعه در
زمينه سالمت از راه دور

.4

مرجان قاضي سعيدي :دكتري مديريت اطالعات سالمت دانشيار دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران ،عضو تيم تحقيق و
توسعه در زمينه مديريت فرآيندها

.5

اميد عاملي :دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران ،عضو تيم تحقيق و توسعه در زمينه تبليغات و توليد محتوا
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مدرپ
پلتفرم آنالين جستجوي انواع دارو و مکمل  ،محصوالت آرايشي ،بهداشتي ،داروهاي گياهي ،مکملها و تجهيزات پزشکي
درباره محصول:
مدرپ تنها پلتفرم آنالين براي ارائه خدمات جستجو براي انواع دارو و مکمل  ،محصوالت آرايشي ،بهداشتي ،داروهاي گياهي ،مکملها و
تجهيزات پزشکي است .تاكنون بيش از  250,000محصول از برندهاي معتبر داخلي و خارجي در مدرپ تعريف شده و براي جستجوي
نيازمندان دارو و بيماران و پزشکان در دسترس قرار گرفته است .مدرپ به عنوان سرويس اينترنتي جستجوي مبتني بر مکان نمايي فعاليت
ميكند .و شما را به نزديکترين داروخانه و مركز داراي موجودي هدايت مي كند .سرويسهاي اپليکيشن مدرپ شامل :اطالعات كامل
محصوالت به همراه طريقه مصرف و امکان جستجو براساس دسته بندي ،نام محصول ،برند و كاركرد است.

http://medrep.ir/
https://www.instagram.com/medrep.ir/
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ادامه توضیحات استارتاپ مدرپ

وضعیت توسعه محصول:
آماده انتشار در بازار است

وضعیت تامین مالی:
شخصي

اعضا تیم:
.1

دكتر سيد سجاد حسيني :داروساز

.2

دكتر مهدي پيرصالحي :داروساز

.3

دكتر مينا مينايي :داروساز

« » 24

FeverGadget
تبسنج ديجيتال با قابليت اتصال به اپليکيشن موبايل و سنجش مداوم دماي بدن
درباره محصول:
فيورگجت محصولي براي اندازه گيري تب از سطح پوست و ركتال ارائه ميدهد .اندازه گيري بصورت پيوسته انجام شده ،داده ها در اپليکيشن
و سرور ذخيره مي شود .اپليکيشن فيورگجت امکان به اشتراك گذاري دماهاي اندازه گيري شده را با پزشك ،پرستار يا ساير اشخاص ارائه
ميدهد .اين محصول امکان تعريف دماهاي آستانه پايين و باال را به كاربر مي دهد و در صورتي كه دما از اين آستانه ها عبور نمايد پيغام
مناسب از طريق اپليکيشن يا پيامك و يا تماس تلفني به كاربر اعالم مي شود.

http://fevergadget.ir/
https://www.instagram.com/fevergadget/
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ادامه توضیحات استارتاپ FeverGadget

وضعیت توسعه محصول:
فرآيند توليد صنعتي سخت افزار شروع شده است و بصورت موازي توسعه سامانه هاي نرم افزاري در حال انجام است.

وضعیت تامین مالی:
تامين هزينه ها تا كنون با حمايت مالي اعضاي تيم انجام گرفته است.

اعضا تیم:
.1

اشکان انوشه :كارشناس ارشد كنترل و در تيم بعنوان طراح مدار الکترونيك و طراح صنعتي ايفاي نقش مي كند.

 .2آرام يزدان پنا :كارشناس ارشد علوم كامپيوتر و در تيم بعنوان برنامه نويس سيستم هاي تعبيه ايفاي نقش مي كند.
.3

شهين احمدي :كارشناس ارشد شبکه و در تيم بعنوان برنامه نويس  Backendايفاي نقش مي كند.

 .4محسن مقدم :كارشناس ارشد شبکه و در تيم بعنوان برنامه تويس  Fronendايفاي نقش مي كند.
.5

ثريا جهانبازي :كارشناس فن آوري اطالعات و در تيم بعنوان مدير بازاريابي و فروش ايفاي نقش مي كند.
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Magic Rings
راهکار رفع مشکل زودانزالي با استفاده از تحريکات الکتريکي
درباره محصول:
با استفاده از اين محصول افرادي كه از مشکل زود انزالي رنج ميبرند با ايجاد شوك الکتريکي بر روي سطح پوست شان وايجاد تاخير در
مسيرهاي انتقال پيام عصبي ،انزال ديرتر و در نتيجه لذت بيشتري را تجربه مي كنند.
مجيك رينگزحاوي يك كاور التکسي به همراه برد الکتريکي بوده و پالس هاي الکتريکي را با بسامد خاصي توليد ميکند كه تنها تحريك
كننده گيرنده هاي عصبي زير پوست ميباشد و آسيب يا اثرات جانبي ديگري بروي اندام هاي فرد برجا نميگذارد .
به هنگام رابطه جنسي واژينال ،استفاده از مجيك رينگ بسيار راحت و كاربردي ميباشد و همزمان باعث ايجاد لذت در شريك جنسي
ميشود .
مجيك رينگز قابليت اين را دارد كه به همراه مواد لوبريکانت و كاندوم استفاده شود .به راحتي با مواد ضدعفوني كننده مخصوص استريل
مي شود .يکبار مصرف نبوده و از موادي درآن استفاده شده كه سازگار با پوست است.
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ادامه توضیحات استارتاپ Magic Rings

وضعیت توسعه محصول:
 MVPمحصول در مرحله نهايي است و تا يك ماه ديگر  MMPآن آماده است.

وضعیت تامین مالی:
سرمايه شخصي

اعضا تیم:
.1

عارفه عرب زاده :كارشناسي ارشد ويروس شناسي دانشگاه تربيت مدرس ،محقق در زمينه HIV.كارشناس پژوهش و مخترع

.2

هانيه گلچهرگان :كارشناس مامايي دانشگاه تهران پزشکي ،محقق در زمينه  ،HIVدانشجوي دكتري سکستراپي و سکسولوژي دانشگاه
تهران ،مخترع و كارشناس پژوهش

.3

وحيد شاه بابا :كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه ارشاد دماوند ،محقق ،مشاور و كارشناس كسب و كار
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با بیمار
راهکار پيگيري اقدامات درماني و مراقبتي كودكان به ويژه نوزادان نارس پس از ترخيص
درباره محصول:
يك اپ فالوآپ نوزادان نارس پس از ترخيص مي باشد .اين اپ شامل صفحه اطالعات تاريخچه پزشکي نوزاد ،ليست اقداماتي كه بايد پس
از ترخيص انجام شود و جزئيات هر تست با قابليت يادآوري به والدين نوزاد جهت پيگيري اقدامات مي باشد .هم چنين امکان پرسش و
پاسخ والدين از پرسنل درمان در اين اپ فراهم مي شود.
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ادامه توضیحات استارتاپ با بیمار

وضعیت توسعه محصول:
در مرحله  mvpقرار دارد.

وضعیت تامین مالی:
سرمايه شخصي

اعضا تیم:
.1

فاطمه پور حاتمي :دانشجوي دكتري عمومي داروسازي ،نماينده تيم

.2

نسيم ميرزائي :دانشجوي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

« » 30

هماستاپ
راهکار متوقف كردن خونريزي در كوتاه ترين زمان ممکن
درباره محصول:
"هم استاپ" جهت توقف خونريزي در كوتاه ترين زمان ممکن در بخش هاي آنژيوگرافي قلب ،دياليز ،اورژانس ،هالل احمر و ...مورد استفاده
قرار مي گيرد .نمونه خارجي اين محصول هم اكنون به كشور وارد مي شود.

http://www.kimiazma.com/
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ادامه توضیحات استارتاپ هماستاپ

وضعیت توسعه محصول:
تست هاي شيميايي ،دارويي ،حيواني و انساني محصول "هم استاپ" با موفقيت انجام گرفته است و در مرحله جذب سرمايه گذار جهت
تجارسازي قرار دارد.

وضعیت تامین مالی:
با هزينه شخصي سرمايه الزم جهت توليد نمونه اوليه محصول تامين شده است.

اعضا تیم:
.1

دكتر ساسان زائري ،دكتراي داروسازي ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

.2

سيد علي احمدي ،كارشناس ارشد شيمي تجزيه ،مدير عامل شركت ليان كيميا آزما
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گئوشه
راهکار تشخيصي و درماني اختالل پردازش شنوايي به صورت بستههاي خدماتي از راه دور
درباره محصول:
ارزيابي ها و توانبخشي هاي اختالل پردازش شنوايي با توجه به ماهيت آن اكثرا ميبايست بومي سازي شوند .يکي از مشکالتي كه سالهاي
سال در كلينيکهاي پردازش شنوايي با آن مواجه بوديم عدم دسترسي همگاني شنوايي شناسان به ارزيابي هاي تخصصي اختالل پردازش
شنوايي و عدم امکان تجويز درمان هاي مناسب از راه دور بوده است .در فاز اول اين استارتاپ ابتدا سعي خواهيم كرد يك مدل تشخيصي
مناسب را آماده عرضه به جامعه شنوايي شناسي ايران بکنيم و سپس درمان را به روشي نوين در اختيار بيماران قرار دهيم.
همواره والدين از شهرهاي دور براي ارزيابي به ما مراجعه ميکردند ولي غافل از اينکه درمان اختالل پردازش شنوايي را ميبايست در شهرهاي
خود و توسط اديولوژيست آموزش ديده بصورت حضوري انجام دهند .هدف استارتاپ حاضر فراهم سازي درمانهاي اختالل پردازش شنوايي
در پلتفرم ديجيتال از طريق كدنويسي در فضاي وب است ،بگونه اي كه شنوايي شناس ميتواند درمان مدنظر بيمار را خودش طراحي كند،
از راه دور اجراي آن را كنترل كند و پيشرفت ناشي از درمان را در هر جلسه مونيتور كند .تقريبا تمامي درمانهاي مربوط به اختالل پردازش
شنوايي را ميتوان از راه دور اجرا كرد و طبق نتايج پايلوت تفاوت معني داري بين درمان حضوري و درمان راه دور مشاهده نشده است.
كاهش هزينه هاي رفت و آمد ،كاهش هزينه هاي ناشي از درمانهاي نامناسب و دسترسي جامع به دادههاي بيماران مبتال به اختالل
پردازش شنوايي كل كشور در سامانه اي هوشمند از مزاياي اوليه اين طرح ميباشند.
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ادامه توضیحات استارتاپ گئوشه

وضعیت توسعه محصول:
در حال حاضر ارزيابي هاي مربوط به اختالل پردازش شنوايي همگي آماده عرضه به جامعه شنوايي شناسي ميباشند .سه آزمون مدل
پردازشي بوفالو به همراه دو زير آزمون و روشهاي اجراي آزمون و تفسير نتايج آن در كنار كارگاههاي آموزش تشخيص افتراقي اختالل
پردازش شنوايي آماده عرضه به جامعه متخصصين شنوايي شناسي ميباشد .درمانهاي مربوط به اختالل پردازش شنوايي در مدل بوفالو و
چند درمان ديگر كه خارج از اين مدل هستند نيز بومي سازي شده اند و در حال حاضر نيازمند ابزار و مديوم مناسبي براي ارائه اين درمانها
از طريق كد نويسي در فضاي وب هستيم.

وضعیت تامین مالی:
تامين مالي پرژه تا اينجاي كار بصورت شخصي انجام شده است.

اعضا تیم:
.1

دكتر سعيد فراهاني :شنوايي شناس  -عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران

.2

احسان نگين :شنوايي شناس  -دانشجوي دكتري تخصصي دانشگاه علوم پزشکي تهران

.3

دكتر فرزانه ضميري :شنوايي شناس -عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
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وی کلینیک
سامانه آنالين مديريت مطب و پرونده الکترونيك
درباره محصول:
محصول ما شامل يك وبسايت مختص مراجعه بيمار ،جهت رزرو زمان ويزيت پزشك از مورد نظر خودشان است .محصول بعدي ،نرمافزار
مديريت مطب براي مديريت همهي فرآيندها و علمياتهاي مطب است كه كاربر آن منشي يا مدير مطب است .محصول بعدي ،نرمافزاري
جهت مديريت پروندهي سالمت الکترونيك بيماران است كه توسط پزشك مورد استفاده قرار ميگيرد.

http://vclinic.io/
https://www.instagram.com/vclinic.io/
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ادامه توضیحات استارتاپ وی کلینیک

وضعیت توسعه محصول:
در حال حاضر محصول داراي تناسب كلي با نيازهاي بازارست و توسط  70مطب در حال استفاده است .پروژه بهبود تکنولوژيکي محصول
آغاز شدهاست و بهبودهاي وسيعي در محصول در حال اجراست.عالوه بر اين زبانهاي دوم ،سوم و چهارم محصول در دست توسعه ميباشد.

وضعیت تامین مالی:
سرمايه شخصي

اعضا تیم:
.1

محمدصادق هوشمند :متخصص علوم داده بيولوژيکي ،مدير عامل

 .2كيان شليله :مهندسي نرمافزار و مديريت رشد ،سرپرست تيم فني
.3

ائلنور نقينژاد :كارشناس راهاندازي و تحليل كسبوكار ،سرپرست تيم ماركتينگ
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Electrography
گجت قابل حمل اسکنر نوار مغز يا EEG
درباره محصول:
نوار مغزي يا  EEGجهت ثبت فعاليت الکتريکي مغز از طريق نصب الکترودهاي سطحي بر روي سر و به صورت غير تهاجمي است كه در
نتيجه بررسي و تحليل سيگنال ثبت شده  EEGدر طيف گستردهاي از كاربردهاي كمك تشخيصي و پژوهشي نقش مؤثري دارد و هر روزه
بر كاربردهاي آن افزوده مي شود.كاربردهايي همچون كمك به تشخيص آسيب هاي مغزي و پزشکي ،كمك به تشخيص اختالالت رواني و
تمركز و خواب  ،مشاهده و مطالعه پاسخ هاي مغزي به محرك هاي حسي و نيز پژوهش هاي مرتبط با سيستمهاي واسط مغز – رايانه از
جمله اين موارد است.
دستگاه هاي موجود در مراكز درماني گران قيمت بوده ،قابل حمل نيستند ،قابليت مانيتورينگ طوالني مدت نداشته و براي همه در دسترس
نيستند .استارتاپ الکتروگراف با تکيه بر توانمندي علمي و فني خود جهت ساخت داخلي محصوالت دانش بنيان ،اقدام به ساخت گجت
قابل حمل اسکنر نوار مغز نموده است .دستگاهي كه به مراتب ارزان تر ،قابل حمل و سبك بوده و و به راحتي با انواع شارژر موبايل يا
پاوربانك قابل شارژ خواهد بود .اين محصول طراحي و توليد داخلي تيم است و براساس كاربردهاي مختلفي كه جهت استفاده از آن تبيين
مي گردد ،قابل تغيير و سفارشي سازي است .در نمونه اوليه اين دستگاه كليه خروجي هاي مورد نياز از جمله نمايشگر آنالين امواج مغزي،
ثبت سيگنال مغزي بر روي كارت حافظه ،اتصال بلوتوث دستگاه به دستگاه هاي ديگر و ثبت و ذخيره اطالعات بر روي سرور تعبيه شده
است .هدست فعلي به راحتي بر روي پيشاني فرد قرار ميگيرد و نيازي به استفاده از ژل رسانا ندارد .اين دستگاه قابليت سفارشي سازي و
توليد انبوه براي استفاده در مکان هاي مختلف با كاربري هاي مختلف دارد و تمامي قطعات مورد نياز براي توليد دستگاه ،در كشور موجود
هستند.
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ادامه توضیحات استارتاپ Electrography

وضعیت توسعه محصول:
نسخه پروتوتايپ ساخته شده

وضعیت تامین مالی:
تامين سرمايه بصورت شخصي صورت پذيرفته

اعضا تیم:
.1

فاطمه عبداله :دكتراي هوش مصنوعي ،مدير عامل

.2

نويد اميديان :كارشناسي ارشد نرم افزارCTO ,

.3

محمدرضا آقايي :مهندسي نرم افزار ،مدير سخت افزار

.4

زوبين نعمتي:كارشناسي فناوري اطالعاتBusiness Developer ،

.5

نگار اخوان ماليري:كارشناسي ارشد مهندسي مالي ،مدير مالي
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گراویدا
راهکار پايش عالئم مادران باردار از طريق گجت همراهِ مادر
درباره محصول:
پايش مادر باردار با اندازهگيري عالئم حياتي همچون فشار خون ،قند خون ،دماي بدن و ضربان قلب كودك از طريق گجت همراهِ مادر،
دستبند هوشمند ،به طور مستمر انجام شده و اطالعات بهدست آمده ،با استفاده از تکنولوژي  IOTبه اپليکيشن تلفن همراهِ مادر ،پزشك و
تيم پشتيباني منتقل ميشود.

http://gravida.ir/
https://www.instagram.com/gravidacare/
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ادامه توضیحات استارتاپ گراویدا

وضعیت توسعه محصول:
نمونه اوليه دستگاه جهت اندازه گيري فشار خون و نبض ساخته شده و همچنين واپليکيشن جهت تست نمونه اوليه آماده شده و وبسايت
نيز طراحي شده است كه آماده بارگذاري محتوا مي باشد.

وضعیت تامین مالی:
تامين سرمايه تا كنون به صورت شخصي بوده و بخشي از آن نيز توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران تامين گرديده است

اعضا تیم:
.1

مهدي مهراد :علوم اعصاب شناختي گرايش هوش مصنوعي  ،رهبر تيم

.2

بالي بيگي :برق ،زيرساخت و كانال هاي ارتباطي

.3

فالح نژاد :الکترونيك،توسعه سخت افزار

 .4صحرائي :كامپيوتر ،تحليل محتوا ،توسعه وبسايت و اپ
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سرمایهگذاران دارای جایگاه سرمایهگذاری در روز ارائه تامزآپ
#

لوگو

نام استارتاپ

.1

صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي تجهيزات پزشکي

.2

شتابدهنده سالمت الکترونيك كارا

.3

شركت كارآفرينان اقتصادي سالم

.4

شتاب دهنده تخصصي سکو

.5

Smartup Ventures

.6

مركز نوآوري رفاتك

.7

توسعه صنعتي مشفق

.8

شركت سرمايه گذاري شناسا

.9

گروه سرمايه گذاران نيك انديش كارايا

.10

شتابدهنده مجازي وينوهاب
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صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي تجهيزات پزشکي در زمينههايي همچون تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي ،صدور ضمانتنامههاي
مورد نياز براي قراردادهاي پژوهشي و كاربردي ،سرمايه گذاري ريسكپذير در طرحهاي فناورانه و ايجاد كسبوكارهاي جديد در حوزه
تجهيزات پزشکي فعاليت ميكند.

http://www.sandoghmed.ir/
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شتابدهنده سالمت الکترونیک کارا
شتابدهنده كارا در سال  1396فعاليت خود را با هدف حمايت و به ثمر رساندن ايدههاي خالق و كاربردي ،ايجاد شبکه آموزشي صحيح و
انجام طرحهاي علمي و تحقيقاتي آغاز كرد .ماموريت اصلي كارا ،شناسايي و ترميم شکافهاي موجود در صنعت سالمت كشورتعريف شده
است .ايدههايي كه فرصت حضور در كارا را بيابند ميتوانند از فضاي كار اشتراكي اين مجموعه استفاده كرده و سرمايه اوليه متناسب با ايده
خود را دريافت كنند .همچنين در طول دوره حضور در كارا ميتوانند از خدمات آموزشي ،آشنايي با شبکههاي ارتباطي حوزه سالمت ،ارتباط
با ساير استارتاپهاي فعال در اين حوزه و معرفي به سرمايهگذاران استفاده كنند.

http://www.karaehealth.com/
http://instagram.com/karaehealth
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شرکت کارآفرینان اقتصادی سالم
گروه سالم (شركت كارآفرينان اقتصادي سالم) ،با مشاركت تعدادي از مديران صنايع مختلف و بهكارگيري تجربه سي ساله آنها ،از سال
 1392با سرمايهگذاري در شركت «آرياطب فيروز» آغاز به كار نمود .اين گروه پس از گذشت شش سال ،اكنون فعاليت خود را به چهار
حوزه تجهيزات پزشکي ،خدمات درماني ،سالمت ديجيتال و دارو متمركز نموده است و در حال حاضر در قالب شركتهاي زيرمجموعه به
كار خود ادامه ميدهد .روياي گروه سالم بازطراحي چرخه سالمت است .به گونهاي كه در آن مهمترين چالشهاي نظام سالمت ،به بارزترين
مزيتهاي آن تبديل شود.

http://salam-group.ir/
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شتاب دهنده تخصصی سکو
سکو يك شتاب دهنده تخصصي در حوزه سالمت است كه مبتني بر كوچينگ خدمات خود را به استارتاپهاي فعال در حوزههاي تجهيزات
پزشکي و سالمت ديجيتال ارائه ميدهد.

https://sakooaccelerator.com/
https://www.instagram.com/sakooacc/
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Smartup Ventures
اسمارتآپ يك شركت سرمايهگذاري خطرپذير است كه در بخش  early stageاكوسيستم كارآفريني ايران فعاليت ميكند.
بنيانگذاران اسمارتآپ از دنياي كارآفريني پا به عرصه سرمايهگذاري خطرپذير گذاشتهاند .نگاه كارآفرينانه آنان در كنار دانش حاصل از
تعامل با استارتاپهاي مختلف ،زمينهساز توسعه يك مدل منتورينگ شده است كه يکي از اصوليترين آوردههاي غيرمالي اسمارتآپ در
سرمايهگذاريهايش است.

http://smartup.ir/
https://www.instagram.com/smartupventures/
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مرکز نوآوری رفاتک
رفاتك در سال  1397و با هدف فعاليت در دو حوزهي اصلي فناوري مالي و سالمت توسط بانك رفاه و با همکاري دانشگاه صنعتي شريف
تاسيس گرديد .اين مركز مي كوشد با توجه به توان و زيرساختهاي بانك رفاه و شركاي كليدي آن و استفاده از توان متخصصان و نخبگان
كشور به عنوان يکي از بازيگران اصلي زيستبوم فناوري مالي و سالمت ايران شناخته شود .رفاتك بستري مجهز و زيرساختي مناسب براي
تاسيس و توسعه استارتاپها فراهم ميآورد.

http://www.refatech.com/
https://www.instagram.com/refatech_com
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توسعه صنعتی مشفق
با توجه به اهداف و ماموريتهاي تعريفشده براي مديران شركت توسعه صنعتي مشفق در به كارگيري درست سرمايه و امکانات در اختيار
از طريق سرمايهگذاري و ماموريت اجتماعي اين شركت در خصوص كارآفريني و ايجاد اشتغال و گسترش اميد در بين جوانان ،واحد توسن
تاسيس گرديد.
واحد توسعه سرمايهگذاريهاي نو كه به اختصار توسن نامگذاري شده است ،با هدف ورود به بازار سرمايهگذاريهاي نوين و تامين سرمايه
طرحهاي دانشبنيان و استارتاپها در راستاي افزايش سبد سرمايهگذاريهاي شركت ،فعاليت خود را از ابتداي سال  1397به طور رسمي
آغاز نمود.

http://moshfeq.com/
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شرکت سرمایه گذاری شناسا
شركت سرمايه گذاري شناسا ،بازوي سرمايهگذاري خطرپذير گروه مالي پاسارگاد است كه بر روي كسبوكارهاي نوپا سرمايهگذاري ميكند.

http://www.shenasa.ir/
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گروه سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا
گروه سرمايهگذاران نيكانديش كارايا يکي از نهادهاي فعال اكوسيستم نوآوري است كه گروهي از سرمايهگذاران شخصي ( )Angelرا گرد
هم آورده است.
اين مجموعه تا كنون  12سرمايهگذاري به ارزش حدودي  4,5ميليارد تومان انجام داده است و عالقه مند به سرمايهگذاري در استارتاپهايي
است كه با تکنولوژي روز دنيا حركت ميكنند.

http://karaya.ir/
https://www.instagram.com/karaya.ir/
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شتابدهنده مجازی وینوهاب
شتابدهنده مجازي وينوهاب ،بازوي مديريت نوآوري و سرمايهگذاري خطرپذير شركت پرسال است .وينوهاب با اجراي برنامههاي مناسب،
زمينه توانمندسازي عالقهمندان به كارآفريني و امکان همکاري با تيمهاي نوآور و سرمايهگذاري روي استارتاپها در مراحل مختلف را فراهم
ميآورد.

http://www.vinnohub.ir/
https://www.instagram.com/vinnohub.ir/

« » 51

مراحل و رویدادهای برنامه تامزآپ سال 98
تیمسازی
در مرحله اول شركتكنندگان با الفباي راهاندازي كسبوكار آشنا ميشوند ،ايدهپردازي را ياد ميگيرند و تيم كسبوكار خود را تشکيل
ميدهند.
كارگاهها :چهار كارگاه براي آموزش نخستين گامهاي راهاندازي كسبوكار در اين مرحله برگزار ميشود.
سمينار :در كنار كارگاهها ،سميناري براي معرفي فرصتهاي كارآفريني سالمت در حوزههاي سالمت ديجيتال ،تجهيزات پزشکي و دارو و
بيوتکنولوژي برگزار ميشود تا به فرآيند ايدهپردازي افراد كمك كند .معرفي فرصتهاي حوزههاي مذكور در جلسات موازي برگزار ميشود
و شركتكنندگان با توجه به عالقهشان ميتوانند در يکي از سه جلسه شركت كنند.
تيمسازي :پس از سمينار ،برنامهاي اختصاصي براي شبکهسازي برگزار ميشود تا افرادي با مهارتهاي متفاوت و عاليق مشابه با هم آشنا
شوند و براي تشکيل تيمي مناسب گفتگو كنند.
مشاوره :با توجه به اينکه تيمها براي ورود به مرحله بعد بايد ايده كسبوكارشان را انتخاب كرده باشند ،مشاوران تامزآپ پس از سمينار
حضور خواهند داشت تا براي انتخاب ايده مناسب به افراد كمك كنند .مشاوره براي كساني كه در تمامي كارگاهها و سمينار شركت كرده
باشند رايگان خواهد بود.

روز ورودی
روز ورودي يا  Entrance Dayدرگاه ورود به مرحله دوم تامزآپ و استفاده از منتورشيپ است .در اين روز هر تيم طي سه دقيقه ايده
خود را ارائه ميكند و دو دقيقه ميتوانند به سواالت پاسخ دهند.
منتورشيپ :ارائهها در حضور منتورهايي كه سابقه فعاليت در حوزههاي مختلف سالمت را دارند انجام ميشود و پس از پايان ارائهها ،منتورها
ميتوانند به تعدادي از تيمها پيشنهاد منتورشيپ بدهند .تيمها از ميان پيشنهادهاي دريافتي خود با منتورها وارد مذاكره ميشوند و در
نهايت هر تيم ميتواند با يك منتور به توافق برسد .هر منتور در مدت سهماهه مرحله دوم حدود  2الي  4ساعت در هفته را صرف راهنمايي
تيم خواهد كرد.

منتورشیپ
در اين مرحله ،تيمها براي ارزيابي و اعتبارسنجي عميق مشکل و طراحي يك مدل كسبوكار متناسب با آن فعاليت ميكنند .آنها تالش
ميكنند تناسب راهکار با مشکل را به دست آورند.
كارگاهها :دو مجموعه كارگاه «راهاندازي كسبوكار» شامل  4عنوان و «توسعه كسبوكار» شامل  6عنوان كارگاه در اين مرحله برگزار
ميشود.
برنامههاي مشاوره :رويداد مشاوره توسعه كسبوكار با هدف انتقال تجربه متخصصان كسبوكار به تيمهاي شركتكننده و همچنين جلسات
مشاوره ارائه به سرمايهگذار براي تيمها تدارك ديده شده است.

روز ارائه
تيمها در روز ارائه يا  Pitch Dayفرصت دارند سرمايه اوليه جذب كنند و با مشاوران متخصص در حيطه فعاليتشان براي همکاري مذاكره
كنند .تيمهاي ثبتنام كننده ارائهاي به مدت پنج دقيقه خواهند داشت و دو دقيقه ميتوانند به سواالت پاسخ دهند .مشاوران ،فرشتگان
سرمايهگذار و سرمايهگذاران خطرپذير در روز ارائه حضور خواهند داشت.
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دبیرخانه برنامه تامزآپ
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