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نهــاد100اســتارتآپبعنــوانبازیگــراصلــیفصــلجدیــداکوسیســتمکارآفرینــیدر3الیــه
ـیمیکنــدورونــدتوســعهوبلــوغ ســرمایهگذاری،راهبــریوپشــتیبانینقــشآفریـن
اکوسیســتمراجهتدهــیمینمایــد.بازطراحــیاکوسیســتموجانمایــیبازیگــرانوافــراد
جدیــددرایــنزیســتبــومازجملــهشــاخصههایایــنگذارزیســتبومیســتکه100اســتارتآپ

تــاشمیکنــددرایــنتغییــراتموثــرواقــعشــود.

نهاد100استارتآپ



7

همکارسرمایهگذاریبامسئولیتمحدود

درحــالحاضــر100اســتارتآپدرتوافــقبــا۱۰ســرمایهگــذاربــامســئولیتمحــدود
رویدادهــای در 100اســتارتآپ ســرمایهگذاریهای و اســت )LimitedPartner - LP(

مختلــفازمحــلایــنصنــدوقتأمیــنمیگــردد.

صندوقپژوهشوفناوری
پرشیندارویالبرز

صندوقپژوهشوفناوری
استانخراسانرضوی

صندوقپژوهشوفناوری
استانگیان

صندوقپژوهشوفناوری
استاناصفهان

صندوقپژوهشوفناوریستارگاننوآوریداوین
نوآفرین

صندوقپژوهشوفناوری
استانیزد

پیشگامانامینپاسارگادموسسهدانشبنیانبرکت
)شناسا(

بنیادبرکت
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بزرگترین رویداد سرمایه گذاری 
توســط آذر ۲ همــدان، اســتان 
۱۰۰اســتارتآپوموسســهدانــش
ــدان ــتدراســتانهم ــانبرک بنی

برگــزارشــد.
درمرحلــهابتداـیـیوثبتنــام
ایــنرویداد۵۶ طرحکســبوکاری
ازطریــقســایت۱۰۰اســتارتآپ
بررســی مــورد و شــد دریافــت
قــرارگرفــت.درنهایــت12 تیــم
ــن ــهازای ــهک ــدادراهیافت ــهروی ب
بیــن۱۱ تیــمموفــقبــهجلــبنظــر

شــدند. ســرمایهگذاران
ایــنتیمهــادرمجمــوعموفــق
بــهجــذبسرمایــــهایمعـــادل
۶ میلیــارد و ۱۵۰ میلیــون تومــان 

شــدند.
الزمبــهذکـــراســت۲ میلیــارد 
ایــن از تومــان میلیــون  و ۱۵۰ 
قطعــی صــورت بــه ســرمایه

و۴ میلیــارد تومــانآنبعــداز
ـیموشــکافانه،بــهتیمهــا ارزیاـب

میگیــرد. تعلــق
دراختتامیــهســکویپرتــاب
قاســمی فرزاد، علیرضــا  الونــد
ســخنرانی در همــدان اســتاندار
ــدارگــردشو ــرد:م خــوداشــارهک
مــدارتوســعهدردنیــاهــرلحظــه
روبــهپیشــرفتاســتومــانبایــد
ازایــنمســیرعقــببمانیــم.

درادامهمحمدمهدی مجذوبی،
رئیــسدانشــگاهعلــومپزشــکی
ــان ــودبی ــداندرســخنرانیخ هم
کــرد:وقتــیفنــاوریبومــیشــود،
بــهمــروروابســتگیکــممیشــود
کــهدوواکنــشاحتــرامودشــمنی

ــراهخواهــدداشــت. رابههم
دقایقــیهــمهمــراهارســان 
موسســه نماینــده باســلی زاده،
دانــشبنیــانبرکــتدراســتان

داستانرویداد
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داستانرویداد

همــدانبودیــمکــهدرصحبتهــایخــود،راجعبــه
ــوانکــرد:امــروزبزرگتریــن ــدعن ــابالون ســکویپرت
رویــدادســرمایهگذاریغــربکشــوربرگــزارشــد؛ولــی
ـی ـیکــهبایــدبــهآنبرســیم،خیـل هنــوزازهمداـن

فاصلــهداریــم.

درحاشــیهرویــداد،تدتــاکمحمدحســین عباســی،
کارآفریــنهمداـنـیهــماجــراشــد.ایشــاندرایــن
تدتــاکاشــارهایبــهنحــوهارتباطموثرباســرمایهگذار
ودالیــلشکســتاســتارتاپهاداشــتوگفــت:عــدم
بلــوغکافــیباعــثشکســتاســتارتاپهامیشــود.
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داستانرویداد
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داستانرویداد

طرحهایدریافتشده
۵۶

تیمبرگزیده
برایسرمایهگذاری
۱۱

۱۲
تیمهایحاضردرداوری

6/1۵۰
حجمکلسرمایهگذاری

میلیارد
تومــان

2/۱۵۰
سرمایهگذاریقطعی

میلیارد
تومــان

4
سرمایهگذاریپساز
ارزیابیموشکافانه

میلیارد
تومــان
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برگزارکنندگانرویداد
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سرمایهگذارانرویداد
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حامیانرویداد
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گزارشسرمایهگذاری

۲۵۰میلیونتومانسرمایهقطعیو۲۰۰میلیونتومانسرمایهگذاریبعدازارزیابیموشکافانه

پلتفرمتبلیغاتبابازیوارسازیوبازیسورچی

درســکویپرتــابالونــد۱۱ تیــمموفــقبــهجــذبســرمایهقطعــیشــدند،۵ تیــمکلســرمایهمشــخص
شــدهرابــهصــورتقطعــیجــذبکردنــد،۳ تیــمبخشــیازســرمایهجــذبشــدهرابــهصــورتقطعــی
وبخــشدیگــرراپــسازارزیابــیموشــکافانهدریافــتمیکننــدو۳ تیــمدیگــرنیــزاگــردرارزیابــی

موشــکافانهتاییــدشــوند،ســرمایهتعییــنشــدهبــهآنهــااعطــامیشــود.
درادامهتیمهاومیزانسرمایهجذبشدههریکآمدهاست:

بهرخ

۳۰۰میلیونتومانسرمایهقطعی

تولیدمحصوالتتخصصیآرایشی-بهداشتیودارویی

۷۰۰میلیونتومانسرمایهقطعیو۲۰۰میلیونتومانسرمایهگذاریبعدازارزیابیموشکافانه

شبکهاجتماعیتریدرها خبرچین

۲۰۰میلیونتومانسرمایهقطعی

پلتفرمآناینخدماتخودرو سرویسا

۲۰۰میلیونتومانسرمایهقطعی

پلتفرمآنالیزساختاراسکلتی-عضانیوارائهراهکاربرایآن ارزیابی نوین پاسچر
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گزارشسرمایهگذاری

۶۰۰میلیونتومانسرمایهگذاریبعدازارزیابیموشکافانه

طراحیوتولیدماشینآالتوتجهیزاتصنعتیوتعمیرگاهیپیشرو تحقیق نوین الوند

کاشت ایمپلنت

۶۰۰میلیونتومانسرمایهگذاریبعدازارزیابیموشکافانه

طراحیوساختراهنمایسوراخکاریجهتایمپلنت

۱۰۰میلیونتومانسرمایهقطعی

طراحیوساختبازویکمکحرکتیبرایبیماراندچارمشکلحرکتی بازوی کمک حرکتی

۲۰۰میلیونتومانسرمایهقطعیو۲۰۰میلیونتومانسرمایهگذاریبعدازارزیابیموشکافانه

بازارآناینمعاماتمحصوالتگلخانهایوکشاورزی ترازو

۲۰۰میلیونتومانسرمایهقطعی

اپلیکیشنآموزشزبان تیک توک

۲میلیاردو۲۰۰میلیونتومانسرمایهگذاریبعدازارزیابیموشکافانه

تولیدپروبیوتیکهایاختصاصیزنبورعسل پارس هگمتان دانه
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درســکویپرتــابالونــددرکنــارعزیزانــیبودیــمکــهحضــورهریــکازآنهــادرایــنرویــدادمایــه
دلگرمــیوافتخــارمــابــود.

داورانرویداد

جنابآقایسعید زاهدی
قائم مقام خانه خاق و مرکز نوآوری قوه مقننه

جنابآقایاحمدرضا صادقی
مدیر اجرایی نیک ونچرز

سرکارخانمسیده مینا حسینی
نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان همدان

جنابآقایپیمان سرحدی
دبیرکل باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو

جنابآقایامیر رضا صوفی نژاد
عضو هیئت مدیره

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

جنابآقایمحمدمهدی سپهری
رئیس دانشکده صنایع و سیستم ها

دانشگاه تربیت مدرس

جنابآقایآرش برجی خانی
مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو

جنابآقایعباس فرمانی
معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
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داورانرویداد

جنابآقایمجید رسولی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی

جنابآقایاصغر بیات
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان همدان

جنابآقایمنوچهر حسینی
رئیس مرکز رشد دانشگاه بوعلی

جنابآقایکاردر رستمی
مدیر سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت

جنابآقایغفوری
سرمایه گذار نیک اندیش کارایا






