
گزارشی از اولین دوره پیش شتابدهی هاب شیراز

1399دی ماه 

....آغاز تویی و من
و دوردست اهی منتظر

و اپیان رتجمان لبخند است      



معرفی هاب شیراز



هاب شیراز در یک نگاه

متر620:    مساحت 

1:   تعداد طبقه

(نفر40)تیم10امکان استقرار :  ظرفیت شتابدهنده

نفر10:ظرفیت فضای اشتراکی

حرکت اول و دانشگاه شیراز: سهامداران

ساختمانجنباسالمی،جمهوریبلوارشیراز:پستیآدرس
8طبقهنوآوریبرجشیراز،دانشگاهمدیریت



سید علی اکبر صفوی 
نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده دانشگاه شیراز

محسن اسالمی
رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت کسب و کارهای 
نوپای حرکت اول

علی نیک محمدی 
مدیرعامل

مهدی نصیری قرقانی
عضو هیئت مدیره

نماینده موسسه رفاهی کارکنان 
همراه اول

اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل 



تیم هاب شیراز

مدیر عامل
علی نیک محمدی

مشاور
مجتبی حسینی

آرش رعیتیان
حوزه شتابدهی

لیدا زارعی
مسئول دفتر

امیر رضا بهادرپور
حوزه شتابدهی

محمد احسان زینلی
اداری و مالی



حوزه های تمرکز بازار و تکنولوژی هاب شیراز

حوزه های 
تمرکز  بازار

سالمت  
همراه

آموزش و 
اتولید محتو

تجارت 
یالکترونیک

بازی و  
رسانه

شهر 
هوشمند حوزه های 

تکنولوژی

IOT

Cloud/Bigdata

Blockchain

AR/VR

5G

AI



Operational Model)) مدل شتابدهی 
NABCمبتنی بر مدل



فرآیند شتاب دهی
مجموعه هاب شیراز شرکت های عضو را در همه مراحل کسب و کار کمک کرده و سعی می کند چالش 

.های آنها را به بهترین نحو مدیریت و حل کند



گسترش خدمات هاب شیراز 



عقد قرارداد مشارکت هاب شیراز با حرکت اول
جهت مشارکت در ( سرمایه گذار خطر پذیر همراه اول )

سرمایه گذاری  بر روی کسب و کارهای نوپا
1399آبان 1در تاریخ 



اولین فراخوان پیش شتابدهی هاب شیراز



انتشار و تبلیغ فراخوان پیش شتابدهی هاب شیراز



برنامه زمانبندی داوری فراخوان



جلسات داوری اولیه برای ارزیابی 

جلسات داوری اولیه از طریق سامانه ادوبی کانکت و به صورت حضوری برگزار گردید



جلسه توجیهی با مشاور مجموعه از کشور سوئد از طریق سامانه 
ادوبی کانکت

بعد . جلسه توجیهی از طریق سامانه ادوبی کانکت با حضور تمامی تیم ها برگزار گردید
نفر از منتورهای مجموعه، ارائه های 3از جلسه توجیهی تمامی تیم ها تحت مربی گری 

خود را آماده و برای روز ارائه آماده شدند



جلسات داوری نهایی فراخوان 

اکوسیستمافرادازوشیرازهابمدیرههیئتحضوربافراخواننهاییداوریجلسات
زااولهمراههاباعضایحضورباوشیرازهابمجموعهمشاورحضورباوشیرازاستارتاپی

.پذیرفتصورتروز4طینحوبهترینبهاسکایپسامانهطریق



آمارهایی از اولین دوره پیش شتابدهی هاب شیراز



فراوانی حوزه های فراخوان هاب شیراز



استان های درخواست دهنده در فراخوان هاب شیراز



پراکندگی استان های تیم های راه یافته به مرحله اصلی



تیم های برگزیده اولین دوره پیش شتابدهی هاب شیراز

شبیه ساز قلب و ریه

8
همپاتیم

حامی دیابت
رسا

قهرمان کوچولو
پزشکیار
دکتر ژینا

دکتر سوشا

Loyalty Plus
3Altrade Exchange

ایران فریلنسر

پروآ
رابین روم3

آلفا

آلتو 1 کلینزی 1

حوزه آموزشحوزه سالمت همراه حوزه تجارت الکترونیکی

حوزه بازی و رسانه حوزه شهر هوشمند

تیم 16
برگزیده



فراوانی حوزه تیم های پیش شتابدهی هاب شیراز



.....آغاز تویی و من
و دوردست اهی منتظر 

و اپیان رتجمان لبخند است                


