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 معرفی شرکت

منظور به  52558 شماره ثبت با 1396شرکت توسعه پردازان اندیشه گستر شمس در سال 

 سرمایه گذاري در پـروژه هـاي نـرم افـزار بـاالخص حمایـت و توسـعه طـرح هـاي اسـتارت آپ و

 گردیـد. مـی تـوان اینگونـه گفـت کـه شـرکت توسـعه پـردازان اندیشـه گسـترفضاي مجـازي تاسـیس 

 تلقـی مـی شـود کـه بـه عبـارتی تـامین و حمایـت از کسـب و کارهـاي نوپـا 1VC شمس به عنوان یک

 .را در دستور کار خود دارد

 ـروژهپـا و شـرکت توسـعه پـردازان اندیشـه گسـتر شـمس کـه پـس از بررسـی و مطالعـه روي طـرح ه

 مکـاريهري ، هاي استارت آپ و همچنین فضـاي مجـازي بـا توجـه بـه سـابقه در زمینـه سـرمایه گـذا

 آغـاز کـرد و1397 سـالخـود را بـا مرکـز مـدیریت فنـاوري و توسـعه نـوآوري دانشـگاه امیرکبیـر در 

 صـرفا بـا یـن امـراد. ایکی از دفاتر خود را به عنـوان دفتـر حـامی ایـده هـاي نـو در ایـن مرکـز بنـا نهـ

ـا و نوپـ هــدف توســعه و ســرمایه گــذاري در زمینــه اســتارت آپ هــا و کســب و کارهــاي

هـت بـه ج وگاه امیرکبیـر دمیـک بـه همراهـی دانشـحمایـت از قشـر تحصـیل کـرده و آکا همچنــین

ـا مشـارکت مآوري و حمایت از اسـتارت آپ هـا صـورت پـذیرفت و ایـن آغـاز همکـاري و  فـن توسـعه

 .با این مرکز می باشد1397سال  مـاه در مرداد

 تاریخچه

ر ، سـهامدامپحاا -خـاص( ی)سـهام تـایآناه اتیـح يهـا پـروژه منـاب  نیتـام تیریشرکت مد

 عمده شرکت توسعه پردازان اندیشه گستر شمس می باشد.

                                                           
1 Venture Capital 
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الیی توجـه بـه یـد طـو سـرمایه گـذاري بـامپحا به عنوان یـک گـروه )هلـدینت( تیصصـی در زمینـه 

 گ دیگــر از جملــه بزرگتــرینرکــه در ایــن زمینــه دارد عــروه بــر شــرکت شــمس  نــدین شــرکت بــز

ــوالدي  ــه هــاي ف ــران اســپیرال( کشــورتولیــد کننــده لول ي شــرکت توســعه صــنای  ماشــین ســاز ،)ای

شـر،، شــرکت یه الصـفاهان، شـرکت مــدیریت تـامین آ  پــاکوهپایـه، شـرکت توســعه پوشـه لولــه 

   را تحت پوشه خود دارد. المللی آران بین

ـت و پــذیرش در حــال حاضــر شــرکت توســعه پــردازان اندیشــه گســتر شــمس بــا حمایـ

در 2FS، 3BP دریافــت طــرح از صــاحبان ایــده بــا ارائــه مســتندات فنــی شــامل هــا و پــروژه

 .نماید مشارکت و سرمایه گذاري در زمینههاي یاد شده فعالیت می قالــب حمایــت،

                                                           
2 Feasibility Study 
3 Business plan 
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 اهداف

ــمس ــتر ش ــه گس ــردازان اندیش ــعه پ ــرکت توس ــت از ک ش ــعه و حمای ــور توس ــه منظ ــب و ب س

در خصـوص اسـتفاده  بشـري جامعـه بـه نیازهـايبـه جهـت ارن نهـادن  و هـاکارهاي نوپا و استارت آپ

بـا هـدف ارتقـار هر ـه بیشـتر ایـن سیسـتم در ارائـه  از فضاي مجازي و توسعه خرید و فـروش آنریـن

رو بـه جلـو  حـوزه هـاي میتلـ و توسـعه فضـاي کسـب و کـار در  به صورت آنریـن خدمات اجتماعی

  در حرکت است.

کـار کـه تلفیقـی بسـیار همگـون حمایت از فرهییتگـان و دانشـگاهیان و بکـارگیري همزمـان دانـه و 

ــردارد، ــب را در ب ــه و مناس ــته  ک ــه زیس ــن تجرب ــردد و ای ــر گ ــالی بش ــد و تع ــب رش ــد موج ــی توان م

 کشورهاي پیشرفته سرلوحه اهداف این شرکت قرار گرفته است.

 ارگیري، بکوینن اين آوري ها و فاي نوپهارب و کسعه از کت و توسحمای : شعار ما

 شگاهینیروهاي جوان و متخصص دان

 

 چشم انداز

 برنامه گسترش شرکت توسعه پـردازان اندیشـه گسـتر شـمس ایـن اسـت کـه طـی پـنج سـال

آینــده یکــی از بزرگتــرین شــرکتهاي توســعه دهنــده اســتارت آپ در ایــران باشــد؛ و 

گامهـاي قدرتمنـد و پـر تـوان در کنـار سـایر رقبـاي خـود وارد عمـل شـده و مرزهـاي  همچنــین بــا

 الــی10 . بررسـیپیشـرفت تکنیکـالی و کـاربردي کسـب و کارهـاي مجـازي درنـوردد  بسـیاري را در
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درصـد طـرح کـاربردي را در برنامـه 20 طـور سـاالنه و مطالعـه آنهـا و سـپس پـذیرش پـروژه بـه15

 .دارد سـاالنه خـود

 امروز، شـمس تـرش خـود را بـه منظـور توسـعه و راهیـابی بـه مرزهـاي پیشـرفت طـی شـه

مـی باشـد  User دارد تـا حــداقل یــک پـروژه کـه دارايدر نظـر 1397مـاه بـاقی مانـده تـا پایـان ، 

 .تحت پوشه خود قرار دهد را

 توصیف فرصت

 بـا توجـه بـه پیشـرفت و توسـعه تکنولـوژي و اسـتقبال جامعـه نسـبت بـه فضـاي مجـازي و

 اسـتاي بکـارگیري ایـن نیروهـا دراسـتفاده از اسـتارت آپ هـا و وجـود نیروهـاي توانمنـد و خـر، در ر

 کشـور ، توسـط شـرکت هـاي بزرگـی  ـون سامسـونت، فینـوا، مـپس و غیـره کـه در حـال حاضـر

بازیگرهـاي اصـلی اکوسیسـتم اسـتارت آپــی ایـران مـی باشـند، شـرکت شـمس بـا عنایـت بــه 

نظـر دارد تـا بـا فرصـت هـاي ایجـاد شـده در توسعه اي خود با در نظـر گـرفتن رقبـا ، در  اهــداف

   جزر شرکت هاي موفق به عنوان یک توسعه دهنده باشد و گوي سبقت را در دست گیرد ایـن زمینـه

 توصیف بازار

هــزار میلیــارد تومــان اســت 35 ارزش بــازار فنــاوري اطرعــات در ایــران1396 در ســال

میلیـون دالر صـادرات در بیـه نـرم افـزاري کـه شـامل بـازي 200رقمی بالغ بـر 1395در سال  کــه

یارانـه اي، محصـول هـاي فرهنگـی، نشـرهاي دیجیتـال و غیـره کسـب درآمـد وجـود داشـته  هـاي

هـزار و 2 ي،مـیرد2015 سـهم بـازار جهـانی در حـوزه فنـاوري اطرعـات و ارتباطـات در سـال .اسـت
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میلیـارد  5000 مـیردي بـه2020 میلیارد یورو بود که پیه بینی مـی شـود ایـن رقـم تـا سـال 500

 4.برسد یـورو

 

 قوت نقاط

 وجود یک سیستم سرمایه گذار -

 تجربه کار مدیریتی و سرمایه گذاري -

 زیر مجموعه هلدینت تیصصی سرمایه گذاري -

 سابقه مدیریت  ند شرکت صنعتی و عمرانی )ایران اسپیرال،  -

 وابستگی از هرگونه مجموعه هاي دولتی و نیمه دولتی استقرل و عدم -

فا تــیم هــاي فنــی بــه منظــور دارا بــودن تیصصــی ویــ ه و نــه صــر افــراد وارزش گــذاري بــه  -

 مدرک تحصیلی

 بهره مندي از نیبگان دانشگاهی -

 پیگیر اهداف تک بعدي و نه  ندبعدي همراه با گرایشات گوناگون -

 

 

 

 

                                                           
 http://www.irna.ir/fa/News/8283275 سایت ایرنا 4
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 ییبرنامه اجرا

 جذ  پروژه ها و طرح هاي استارت آپی شرکت شمس به شرح ذیل می باشد. شیوه و فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

  (: STEP1 گام اول ) 

 شمس توسعه پردازان اندیشه گسترثبت نام از طریق سایت شرکت  -1

 ایده ثبت نام شرکت یا نام طراح 1-1

 معرفی نامه و تائیدیه از طرف مدیریت مرکز توسعه و نوآوري دانشگاه امیرکبیر  2-1

ارائه طرح  پذیرش اولیه

 پیشنهادي

 

پذیرش نهایی  ارائه حضوري

 طرح

و تاییدیه پذیرش 

 مرکز
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 شمس توسعه پردازان اندیشه گسترنحوه آشنایی با شرکت  3-1

 معرفی و ارائه تیصص ها و یا تیصص و توانمندي هاي فرد یا تیم 4-1

 نام )عنوان ( ایده - 2

داراي نموناه اي مای باشادا ایاده او یاه تشاکی  تایم  استارت آپ شما در چه مرحلاه - 3

 MVP)محصول او یه )

 (:  STEP 2)  گام دوم

  ه به ثبت رسانیده ایداپروژه مطروحآیا تاکنون شرکتی در ارتباط با   - 4

  بیان کنیدا  FSیا  BPبه صورت طرح را  - 5

جامعاه طرح شما در مرحله پایانی و عملیااتی شادن چاه کمکای باه فجااي اجتمااعی  - 6

 می کندا)تاثیرات اجرایی طرح( ایران و یا جامعه جهانی

پروژه خود را با توجه باه ماوارد زیار ارزیاابی و طارح آن را مکتاوخ در اختیاار شارکت  - 7

 قرار دهید.

 مطالعات فرصت(Study Opportunity ) 

 امکان سنجی ) مطالعات مقدماتی طرح توجیهی Study Feasibility-Pre( 

  مطالعات طرح(امکان سنجی توجیهی Study Feasibility ) 

 (امکان سنجی فنی مطالعات طرح توجیهی فنیStudy Technical ) 

 ارائه دهیداطرح توجیهی اقتصادي ایده خود   - 8

 می گنجدا زیر حوزه فعا یت طرح شما در کدامیک از حوزه هاي - 9

 نرژيا -

  نعتص -

 دیریت شهريم -
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 شتابدهنده ها، یا مراکز رشد همکاري داشته ایداتاکنون با -10

 آیا تاکنون سرمایه گذاري داشته ایدا )با ذکر عنوان شرکت یا شخص(-11

 

  : ( STEP 3م )سوگام 

 توسعه پردازان اندیشهبررسی و مطا عه طرح پیشنهادي شما توسط تیم تخصصی شرکت -12

 شمس جهت ارائه حجوري گستر

طرح  در حاوزه   SWOTدقیق طرح پیشنهادي، با استفاده از روش مدیریتی مطا عه بررسی و  -13

پیامدهاي اجراییِ اجتماعی، اقتصادي و  روانشناسی فردي و جامعه ایران و در صورت نیاز جامعاه 

 ابعاد فنی ، همینطور بررسی بازار کار و ارزیابی اقتصادي طرح. بین ا مللی ؛ همچنین بررسی

 پذیرش نهایی طرح -14

 از مطا عاه و بررسای بار روي ابعااد فنای، اقتصاادي،اجتماعی و غیاره پاروژه سپ -15

ماهاه  3 ا اای 2 س ، بااا انعقااد قارار دادو پاذیرش نهاایی آن از سااوي شارکت شام

ا طرفین به منظاور بررسای عملکارد و نقااط قوت،ضاعف و همینطاور رصاد وضاعیت  بااین

فنی پروژه توسط مادیر فنای شارکت شامس، در صاورت ارزیاابی گازارش پیشارفت  تایم

 و عملکرد باالي تیم قرارداد ساالنه منعقد می گردد کاار


