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توسط ( TUMSup) سالمت تامزآپ ینیکارآفر یدوره برنامه آموزش و توانمندساز نیاول

و  تیتهران با هدف تقو یو ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشک یتوسعه فناور تیریمد

 یه سالمت از ابتداو قابل رشد در حوز انیبننوآورانه، دانش یوکارهاکسب یاندازگسترش راه

ز ا شیب زبانیدر مجموع م دیماه به طول انجام 7برنامه که  نی. ادیردآغاز گ 98اد سال مرد

 میت 20آپ برنامه تامز پیخود بود. در قسمت منتورش یهاناریها و سمنفر در کارگاه 100

آماده  گذارانهیمذاکره با سرما یتوانستند خود را برا میت 6 تیشدند که در نها رفتهیپذ

 ،یتامزآپ میت 6که عالوه بر  دیرس انیارائه در بهمن ماه به پا وزر دادیبا رو 98پ . تامزآندینما

 .فتندایدر آن حضور  گذارهیارائه به سرما یبرا زیاستارتاپ خارج از برنامه تامزآپ ن 11
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 و بیان مسأله مقدمه
کرده و اقدامات  دایپ شیمختلف افزا یها و نهادهادر سازمان رینوپا در چند سال اخ یوکارهاها و کسبو توسعه استارتاپ ینیآفربه کار توجه

. دهندیافراد انجام م یدسازو توانمن بیترغ یبرا یاقدامات یعلوم پزشک یهادانشگاه زی. در حوزه سالمت نشودیراستا انجام م نیدر ا یمختلف

و ارتباط با صنعت  یاورتوسعه فن تیریتا چند روزه است. مد کی یدادهایرو ای یآموزش یهاکارگاه یاقدامات برگزار نیتراز متداول یکی

 .کندیبرگزار م یو فناور یتیریمد ،یوکارکسب ،ینیکارآفر یدادهایها و روسال است که کارگاه نیچند زیتهران ن یدانشگاه علوم پزشک

 نیهر کدام از ا داندیها وجود ندارد و مخاطب نمکارگاه نیب یطارتبا یعنیها است. ها جدا از هم بودن آنکارگاه نیا یهااز چالش یکی

 یداشت. از سو ریتأث زیها نکارگاه نیبر جذب مخاطب ا میموضوع به طور مستق نیکه ا دیرسیو کجا کاربرد دارد. به نظر م یها ککارگاه

 ییبود که مشخص بود به تنها نیآفرارزش ییهاوکارو کسب نانهیکارآفر یهادر قالب طرح یواقع یخروج جادیها با هدف اآموزش نیا گرید

 را ندارند. یکاف ییکارا

سالمت  ینیکارآفر یسازمدون و چند ماهه به نام برنامه آموزش و توانمند یابرنامه 1397و مشکالت، در اسفند ماه  ازین نیهدف رفع ا با

 گردد. ییاجرا 98دوره آن در سال  نیتا اول دیگرد یطراح (TUMSupتامزآپ )

 طراحی برنامه
پردازی بود که عالقمندان ضمن یادگیری اصول اولیه سازی و ایدهبرنامه تامزآپ در سه مرحله اصلی طراحی گردید. مرحله اول شامل تیم

سازی و کمک به تشکیل تیم ر ایران آشنا شوند. همچنین باید شرایطی برای شبکهدر بازا های موجوداندازی کسب و کار بتوانند با فرصتراه

هایی که صالحیت ورود به مرحله دوم را دارند برگزار و گردید. پس از آن رویداد روز ورودی برای انتخاب تیمکنندگان نیز فراهم میشرکت

های آموزشی متعددی برای پ رایگان خواهند داشت. در این مرحله کارگاهمندی سه ماه منتورشیهای پذیرفته شده امکان بهرهتیم

هایی که موفق به تکمیل برنامه شدند ضمن دریافت مشاوره و وکاری اعضا تیم در نظر گرفته شده بود. سپس تیمتوانمندسازی کسب

 کنند.اده میگذاران آمراهنمایی تخصصی خود را برای رویداد روز ارائه و حضور در مقابل سرمایه

گذاران در ها به سرمایهدر طراحی برنامه تامزآپ مرحله سوم که به عنوان مرحله شتابدهی و رویداد روز دمو که برای ارائه محصوالت تیم

 اجرایی نگردد. نظر گرفته شده بود. ولی با توجه به شرایط اولین دوره برگزاری برنامه تصمیم گرفته شد که مرحله سوم در این سال

 ماه در بهمن ماه به پایان رسید. 7از مرداد ماه آغاز گردید و پس از  98بدین صورت برنامه تامزآپ در سال 
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 پردازیسازی و ایدهمرحله اول: تیم
د. به مناسب و تشکیل تیم بو مندان کارآفرینی سالمت با مفاهیم پایه و کمک به آنها برای یافتن ایدههدف از این مرحله آشنا نمودن عالقه

اندازی استارتاپ، خالقیت و پرورش ایده، تشکیل تیم و اعتبارسنجی ایده و همچنین سمینار کارگاه با موضوعاتی از جمله راه 4این منظور، 

مت های کارآفرینی سالمت تامزآپ در پایان مرحله اول برگزار شد. در سمینار، به سه حوزه داروسازی و بیوتکنولوژی، سالمعرفی فرصت

المللی و ملی وکارهای آن مشخص شد، روندهای مطرح بینتال و تجهیزات پزشکی پرداخته شد. در هر حوزه، چهارچوب و نقشه کسبدیجی

بود شدهسازی در نظر گرفته های کارآفرینی معرفی شدند. در پایان سمینار، فرصتی برای شبکهشد و بازار حوزه تحلیل و فرصتشرح داده

اش برد ایدهتوانستند به او برای پیشکنندگان پیش از سمینار، هر فرد با کسانی که میفتگوهای انجام شده با شرکتبه نحوی که براساس گ

 شد.ند معرفی میهایش به تعدادی از کسانی که ایده داشتای نداشت، برحسب مهارتشد یا اگر خودش ایدهکمک کنند آشنا می

 مدرس عنوان کارگاه

 دکتر محمدرضا منظم سازی فناوری سالمتتجاری

 آیدین پرنیا اندازی استارتاپ سالمتراه

 نسبمحسن موالیی های پرورش ایدهخالقیت و روش

 علی دائمی طراحی ارزش پیشنهادی

 زادهعلی گنجی گذاربنیانسازی و انتخاب همتیم

 نژادائلنور نقی های آنتحقیقات بازار و روش

 احسان نوری مشتریاعتبارسنجی و مصاحبه با 
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 روز ورودی
مندانی که مایل به تجربه ای داشتند بتوانند تیم تشکیل دهند و عالقهروز ورودی حدود یک ماه پس از سمینار برگزار شد، تا کسانی که ایده

ختص همراهان تامزآپ عضو شوند. البته، روز ورودی مها فعالیت در یک استارتاپ حوزه سالمت بودند فرصت داشته باشند در یکی از تیم

تشکیل  ای داشتند و توانسته بودند برای اجرای آن تیمدر مرحله اول نبود، بلکه تبلیغات سراسری هم صورت گرفت تا سایر کسانی که ایده

 فته شد.ئه در روز ورودی پذیرایده برای ارا 25ایده برای داوری ثبت شد و  49دهند بتوانند وارد برنامه شوند. در نهایت 

منتوری که در روز ورودی  28ها توسط ها به برنامه تامزآپ و استفاده از خدمات آموزشی و منتورشیپ بود. ایدهارائه ایده، درگاه ورود تیم

کرد. براین اساس، در اش اعالم آمادگی میهای مورد عالقهشد و هر داور برای قبول مسؤولیت منتورشیپ تیمحضور داشتند ارزیابی می

 تیم توانستند وارد برنامه تامزآپ شوند و با یک منتور به توافق برسند. 20نهایت 
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 پآننده در رویداد روز ورودی تامزکهای شرکتتیم

 موضوع فعالیت نام استارتاپ #

1.  PID Care بازی برای کودکان مبتال به نقص ایمنی 

2.  Smart ecg نرم افزار کمک تشخیصی نوار قلب 

3.  Fertility health  آزمایش هورمونی زنان در منزل 

 آموزش به خانواده کودکان بیمار یارا  .4

5.  Healthcare drone العبورامدادرسانی مناطق صعب 

6.  EYE360 فالوآپ چشم پزشکی 

 محافظ اندام تحتانی بیماران بستری ارتز سه کاره محافظ پاشنه  .7

8.  Bench Share آزمایشگاهیگذاری مواد پلتفرم اشتراک 

 درمان دیجیتال ترک سیگار هبیتو )همتی نو برای ترک عادات تو(  .9

 شبکه اجتماعی ژنتیکی هاریشه  .10

 دستگاه شستشوی سمپلر کلینآز  .11

 گجت مانیتورینگ بارداری گراویدا  .12

 سامانه کمک تشخیصی عالئم بیماری سامانه سالمت هوشمند تریتا  .13

 خدمات مراقبت در منزل فلورانسموسسه خدمات پرستاری و پزشکی   .14

 مشاوره روانپزشکی مجازی مدیکسا  .15

 پودر منعقد کننده خون لیان کیمیا آزما  .16

 سامانه مدیریت بحران کمک  .17

 هوش مصنوعی در تعیین ساختار دارو فارموکن  .18

 گزینیسامانه همسان همسان شو  .19

 بازی واقعیت مجازی برای کودکان مبتال به اوتیسم رنگین کمون  .20

 دسترسی به داروهای کمیاب شفاهاب  .21

 سامانه فالوآپ مجازی فالوآپ  .22

23.  Magicardio گجت مانیتورینگ قلب 

 SPRدستگاه  SPRدستگاه   .24

 مراقبت در منزل برای مبتالیان به سرطان حامی  .25
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 مرحله دوم: منتورشیپ
بازار ماه فرصت داشتند به منتور خود مراجعه و از راهنمایی آنها برای اعتبارسنجی ایده، رسیدن به تناسب مشکل  ها سهدر مرحله دوم، تیم

گذاشتند، ها با آنها به صورت هفتگی جلسه میاستفاده کنند. منتورها، در صورت تمایل تیم( MVP)تا طراحی کمینه محصول پذیرفتنی

ها به دلیل کردند. در طول این مرحله، تعدادی از تیموکاری میهای کسبکردند و برای بهبود به آنها توصیهآنها را بررسی می پیشرفت کار

 اندند.تیم در برنامه باقی م 8شده یا مشکالت تیمی از برنامه تامزآپ خارج شدند به نحوی که در پایان مرحله دوم، یدن به اهداف تعییننرس

وی هم برگزار شد تا پاسخگ« وکارتوسعه کسب»و « وکاراندازی کسبراه»در کنار منتورشیپ، چهار عنوان کارگاه در هریک از موضوعات 

 ها در این مرحله باشد.االت تیمنیازها و سو

 مدرس عنوان کارگاه

 آیدین پرنیا وکارطراحی مدل کسب

 سعید شاوردی و بهرام رمضانی mvpمدل لین استارتاپ و طراحی 

 دکتر علی علیزادهو  محمدرضا سبحان اکوسیستم استارتاپی

 نیا و نیکو جاویدپورصالحشیوا  طراحی و توسعه محصول

 فرهنگ باقری هاتأمین مالی استارتاپ

 زادهعلی گنجی گذاراصول ارائه به سرمایه

 ابراهیم دراجی هامسائل حقوقی استارتاپ

 فرهنگ باقری هاگذاری استارتاپارزش

 پورفرشته کاظمی مقدمات بازاریابی و فروش

 الهام توسلی بازاریابی در حوزه سالمت

 نژادائلنور نقی دیجیتالبازاریابی 

 مینا شاهویری وکارتدوین طرح کسب

 سعیدیمالک  هااپفکری برای استارتمالکیت 
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 روز ارائه
گذاران تخصصی های سالمت بود تا محصولشان را مقابل سرمایهفرصتی برای استارتاپ 98روز ارائه، آخرین رویداد برنامه تامزآپ در سال 

صت تیم واجد شرایط شرکت در روز ارائه بودند. در این رویداد هم با توجه به فر 6های برنامه تامزآپ، تیمحوزه سالمت معرفی کنند. از میان 

های استارتاپی که در مرحله جذب سرمایه قرار داشتند برای شرکت در های برنامه تامزآپ از سایر تیمگذاران، عالوه بر تیمحضور سرمایه

یم استارتاپی، در ت 17استارتاپ برگزیده شدند. در نهایت  11ت برای حضور در این رویداد تعداد درخواس 28رویداد دعوت شد. از میان 

 دامهانامه تامزآپ در های حاضر در براستارتاپ یستل رمایه تالش کردند.سوکار خود را معرفی و برای جذب رویداد روز ارائه تامزآپ کسب

 .آمده است

های سالمت گذاری روی استارتاپمند به سرمایهدهنده و سازمان عالقهگذاری خطرپذیر، شتابشرکت سرمایه 10تامزآپ بیش از در روز ارائه 

گذاری دریافت گذار پیشنهاد مذاکره برای ارزیابی بیشتر فرصت سرمایهاستارتاپ حداقل از یک سرمایه 15ها، حضور داشتند. در پایان ارائه

ای برای شناخت دقیقه 20ها که توسط تیم برگزاری تامزآپ و بعد از ظهر روز ارائه ترتیب داده شد، در واقع جلسات کوتاه هکردند. این مذاکر

گذاران در پایان هر مذاکره با گذار بود. سرمایهگذار نسبت به یکدیگر و پاسخگویی اعضای تیم به سؤاالت سرمایهو سرمایه بیشتر استارتاپ

 دیدند جلسه بعدی را مقرر کردند.گذاری روی آن میرصت باالیی برای سرمایهاستارتاپی که ف
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 های حاضر در روز ارائه تامزآپاستارتاپ

 فعالیت نام استارتاپ لوگو #

1.  
 

 سینرژی
اختیاری ادرار با تکنولوژی الکتروتراپی گجت پوشیدنی برای درمان بی

 و بیوفیدبک ترکیب با کاردرمانی

2.  
 

Bench Share 
شبکه تامین، اشتراک گذاری و خرید و فروش مواد مصرفی 

 ایشگاهی و استفاده از تجهیزات و تجربیات آزمایشگاهیآزم

3.  
 

 پلتفرم اعالم شرایط اضطراری برای سالمندان سِیواَپ

4.  
 

 سامانه ارائه خدمات ماساژ در محل مشتری ورزمان

5.  
 

 نورولند
های های شناختی و مهارتی کودکان با کمک بازیبهبود توانایی

 ایرایانه

6.  
 

Magicardio ی ثبت، ذخیره و تحلیل مداوم نوار قلبگجت پوشیدن  

7.  
 

 پلتفرم خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل و بیمارستان آسانیسم

8.  
 

 شیرین بیان
یابت از پایش و آموزش از راه دور قند خون بیماران مبتال به د راهکار

 طریق تلفن

9.  
 

 مدرپ
پلتفرم آنالین جستجوی انواع دارو و مکمل ، محصوالت آرایشی، 

 بهداشتی، داروهای گیاهی، مکملها و تجهیزات پزشکی

10.  
 

FeverGadget 
سنج دیجیتال با قابلیت اتصال به اپلیکیشن موبایل و سنجش تب

 مداوم دمای بدن

11.  
 

Magic Rings راهکار رفع مشکل زودانزالی با استفاده از تحریکات الکتریکی  

12.  
 

 با بیمار
ادان قبتی کودکان به ویژه نوزراهکار پیگیری اقدامات درمانی و مرا

 نارس پس از ترخیص

13.  
 

 راهکار متوقف کردن خونریزی در کوتاه ترین زمان ممکن  استاپهم

14.  
 

 گئوشه
راهکار تشخیصی و درمانی اختالل پردازش شنوایی به صورت 

 های خدماتی از راه دوربسته

15.  
 

 سامانه آنالین مدیریت مطب و پرونده الکترونیک وی کلینیک

16.  
 

Electrography گجت قابل حمل اسکنر نوار مغز یا EEG 

17.  
 

 همراهِ مادر راهکار پایش عالئم مادران باردار از طریق گجت گراویدا
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 گذاری در روز ارائه تامزآپگذاران دارای جایگاه سرمایهسرمایه

 نام استارتاپ لوگو # 

1.  
 

  صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

2.  
 

 شتابدهنده سالمت الکترونیک کارا

3.  
 

 شرکت کارآفرینان اقتصادی سالم

4.  
 

 شتاب دهنده تخصصی سکو

5.  
 

Smartup Ventures 

6.  
 

 مرکز نوآوری رفاتک

7.  
 

 توسعه صنعتی مشفق

8.  
 

 شرکت سرمایه گذاری شناسا

9.  
 

 ک اندیش کارایاگروه سرمایه گذاران نی

10.  
 

 شتابدهنده مجازی وینوهاب
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 گیرینتیجه
 .میقرار داد یابیبرنامه تامزآپ را در چهار موضوع مورد ارز تیبه اهداف و موفق یابیدست زانیم ما

ارگاه بود که برگزار ک کیو تنها  دیشده برگزار گرد یتامزآپ مطابق برنامه طراح یهاو کارگاه یبرنامه آموزش :یآموزش و توانمندساز

تا آنجا که  شدیکنندگان کاسته مز تعداد شرکتشدن مباحث ا تریبا تخصص یول کردندینفر شرکت م 60ها تا حدود کارگاه نینشد. در اول

و  ین با برنامه کارعدم انطباق آ یمهم برنامه آموزش یهاتیاز محدود یکی گرید ینفر حضور داشتند. از سو 20ن کارگاه حدود یدر آخر

 کنندگان بود.از شرکت یاریبس یدرس

باعث  نکهیانجام گرفت با وجود ا هامیت لیو تشک یسازکمک به شبکه یکه در مرحله اول برنامه برا یاقدامات :یسازمیو ت یسازشبکه

اقدامات انجام  نهیزم نیدر ا رسدیرا نداشتند. به نظر م یکاف یداریشده دوام و پا لیتشک یهامیت یول دیافراد گرد نیو ارتباط ب هامیت جادیا

 .ردیمورد استفاده قرار گ یگرید یراهکارها دینبوده و با یشده کاف

 یشاوره را داشتند ولو م نگیبه خدمات منتور یوارد شده در برنامه تامزآپ امکان دسترس یهامیمطابق برنامه، ت و مشاوره: نگیمنتور

حلقه  کیاست  ازیشاوره نو م نگیخدمات منتور یبه منظور ارتقا رسدیخدمات بهره بردند. به نظر م نیکمتر از مقدار مورد انتظار از ا اریبس

 .دینما یریگیو پ تیریخدمات را مد نیو استفاده از ا یتا دسترس ردیقرار گ میمشاوران و منتورها با ت نیواسط ب

. رسدیظر منبه  یعدد مناسب میت 6و خروج  میت 20ورود  یعنیبرنامه تامزآپ  یو خروج یتعداد ورود یاز نظر کم :یو خروج یورود

 گذارهیارائه و مذاکره با سرما یبرا هامیت یتنوع و آمادگ ت،یفیفارغ از تعداد، ک یدانست ول یقیدق یخروج توانیرا نم میت 6هرچند تعداد 

مورد  دیبا هامیت یآمادگ یهامالک نیمچنتامزآپ و ه یورود یهامیها و مدل انتخاب تالزم است مالک نهیزم نیدارد. در ا یشتریب تیاهم

 .ردیقرار گ یبازنگر

 های آتیبرنامه
اندازها چشم نیهم یدر راستا زین یبعد یهادوره یسازادهیو پ یدر نظر گرفته شده است که طراح یانداز اصلبرنامه تامزآپ سه چشم یبرا

 خواهد بود.

 ینامه آموزشدر بر دیخود را داشته باشد با یاثربخش نیشتریآنکه بتواند ب یتامزآپ برا دانشگاه: یآموزش کولومیورود به کور

 ینیترش فرهنگ کارآفرسشوند بلکه هدف گ نیکه همه کارآفر ستین نیداشته باشد. الزم به ذکر است که هدف ا یگاهیها جادانشگاه یرسم

 کنند. تیبتوانند فعال نانیدانشگاه است تا تعداد اندک کارآفر یدر فضا

هستند  نانیکه کارآفر ینیفرکارآ الزمه یاند ولبزرگ و تهران متمرکز شده یاز منابع در شهرها یاریبا آنکه بس :یکشور یریپذاسیمق

صورت از راه دور  بتواند در دسترس همه در سراسر کشور باشد و قسمت اعظم خدمات خود را به دیدر سراسر کشور وجود دارند. تامزآپ با

 .دیاارائه نم زین

ه مرحله سوم شده بود ک یطراح یاگفته شد در ابتدا تامزآپ به صورت سه مرحله یهمانطور که در بخش طراح هر سه مرحله: لیتکم

 ردد.گ ییو اجرا یسازادهیپ زیزش برنامه تامزآپ الزم است که مرحله سوم نار رهیزنج لیتکم یبود. برا یهمان شتابده

 یرشد، توسعه و ارتقا یمناسب برا یطیذکر شده بتوان مح یاندازهاچشم یبرنامه تامزآپ در راستا یهاندیاست که با ارتقا و بهبود فرآ دیام

 نمود. جادیحوزه سالمت ا یوکارهاکسب
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 و حامیانبرگزارکننده 
 

 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 زشکی تهراندانشگاه علوم پ

/http://sicon.tums.ac.ir 

 

دهنده بروز تحوالت شگرفی است که جهان را با رویکرد جدیدی از نشانبررسی نقش و کارکرد دانشگاه در توسعه اقتصادی جوامع مختلف ،

قوله پژوهش مریان توسعه جوامع در حقیقت فرایندی است که طی آن توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش روبرو ساخت. امروزه ج

بعنوان تامین  در دو حوزه مشترک تولید )صنعت( و مبادله )اقتصاد( فعال است. طبق این تعریف نقش و جایگاه مراکز علمی دانشگاهی

 کننده جریان فناوری حائز اهمیت است.کننده منابع انسانی و هدایت

گذاری همراه است، اما اندازی نامشخص و با ریسک باالی سرمایهر حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی مطرح شود از چشمدانش، مادامی که د

گذاری اقتصادی پیدا زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورت کاال و خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت آفرینی و ارزش

خه تکامل است. بر همین اساس دفتر ارتباط با صنعت ستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرکند. به بیان دیگر صنعت همان بمی

 رسماً آغاز به کار نمود. 1381اندازی شد و از تیرماه سال دانشگاه بعنوان مدیریت مستقل در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه راه

در این حوزه تبیین و  دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه های متنوعی ، انتقال فناوری بین تیریمد نیهمزمان با شروع کار ا

 به مورد اجرا گذاشته شد.

 606، طبقه ششم ، اتاق  یدانشگاه علوم پزشک یقدس ، ساختمان مرکز ابانیآدرس: بلوار کشاورز ، نبش خ

 88989663شماره تماس: 

 

  

http://sicon.tums.ac.ir/
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 الییطحامیان 
 

 شرکت اوسن

/http://www.avecen.ir  

شده و در  سیتاس 1394)اَوِسِن( از سال  نیسالمت نو نیوز پردازاندهیشرکت ا

وکار سالمت کسب یاندازو آموزش و مشاوره راه یآموزش پزشک ینیحوزه کارآفر

سالمت را با  ینیکارآفر نهیدر زم یا. شرکت اَوِسِن خدمات مشاورهکندیم تیفعال

حوزه ارائه  نیا گذارانهیو سرما هاوکاربه کسب تالیجیسالمت د طهیتمرکز بر ح

وکار در کسب یهاها و دورهبرگزارکننده کارگاه نیشرکت همچن نی. ادهدیم

 کشور است. یعلوم پزشک یهااز دانشگاه یچند

 

 شرکت کارانوبین

/http://karanobin.com 

 یدر حوزه نوآور یجهان شرویپ یاز کارشناسان و شرکت ها یالملل نیب یما گروه

. ابزار و خدمات میکسب و کار شما باور دار تیبر موفق ینوآور ریکه به تاث میهست

کسب و کار خود  یها دهیتا بتوانند ا کنندیها کمک مآپما به شرکتها و استارت

 و گسترش دهند. ردهک یساز ادهیو موفق پ داریرا به صورت پا

 

 شتابدهنده سکو

/https://sakooaccelerator.com 

 یهامیدر حوزه سالمت است که به ت یو تخصص یدهنده خصوصشتاب کیسکو 

. روش کندینوپا کمک م یکسب و کارها یاندازراه یانوآورانه بر یهادهیا یدارا

 اریاستوار است و در کنار در اخت تیمیکار ما بر سه اصل صداقت، صراحت و صم

در طول دوره  یمنبع معنو کیبه عنوان  ها،میبه ت یو مال یقرار دادن منابع ماد

دهنده شتاب نیبود. روش کار ما در ا میها خواهدر کنار آن یدهرشد و شتاب

 کسب و کار است. نگیبر کوچ یمبتن

  

http://www.avecen.ir/
http://karanobin.com/
https://sakooaccelerator.com/
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 حامیان و همکاران
 

  
 شتابدهنده پرسیس ژن پار

/http://persisgen.com  

 شتابدهنده سالمت الکترونیک کارا

/https://karaehealth.com/fa  

  

  
 ت پزشکیصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزا

/http://sandoghmed.ir  
  سالم یاقتصاد نانیشرکت کارآفر

/group.ir-http://salam  

  

  

 ویکارخانه نوآوری های
 الیوگرافی

 /aphy.comhttps://livogr 
 

  

http://persisgen.com/
https://karaehealth.com/fa/
http://sandoghmed.ir/
http://salam-group.ir/
https://livography.com/
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 برنامه تامزآپ رخانهیدب

جامع  شگاهیساختمان آزما -قدس  ابانیبه خ دهینرس -ایتالیا ابانیخ -یرازیوصال ش ابانیخ -بلوار کشاورز

 یعت و توسعه فناورارتباط با صن تیریمد -طبقه هشتم -41پالک  -قاتیتحق

  88392549تلفن: 

 www.tumsup.irسایت: وب

 info@tumsup.ir: لیمیا


