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  آزادی کارخانه نوآوری

 

  معرفی کارخانه نوآوری آزادی 

 های ضروری وکارخانه نوآوری آزادی تمامی آن چه یک تیم کارآفرینی نیاز دارد را مهیا کرده است؛ از زیرساخت

 تشود. موقعیدسترسی به خدمات تخصصی گرفته تا یک فضای کاری پویا که منجر به نوآوری و خالقیت می

 نقل عمومی، نزدیکی به دانشگاه صنعتی و های مناسب به شبکه حملویژه منطقه کارخانه و دسترسیجغرافیایی 

 شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین مجاورت با فرودگاه مهرآباد و ایستگاه مترو از جمله

 د.کنان را در این محل تسهیل میالتحصیالن و نخبگمزایای این مجموعه محسوب شده و حضور دانشجویان، فارغ

مترمربع  ۴۵۰۰سوله، هر کدام به مساحت تقریبی هزار متر مربع و همچنین  1۰کارخانه نوآوری آزادی با دارا بودن 

باشگاه  ساختمان اداری و ایجاد واحدهای خدماتی شامل فضای کاری مشترک، اتاق جلسات متعدد، سالن همایش،

ور کش گذار خطرپذیرهای سرمایهها و شرکتمحلی مناسب برای تمرکز استارتاپورزشی، رستوران و کافی شاپ 

 است. 
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 های مختلف کارخانه نوآوری آزادیبخش

 های مختلف روزانه، سه ماه و شش ماه صندلی و فضا در اختیار متقاضیانبرای مدت زمان فضای کار اشتراکی:

 و آید و در ازای اجاره فضاتر میها بیشتر شود، هزینه اجاره پایینصندلیگیرد که به بالطبع هرچه تعداد قرار می

 اشود. تبه متقاضی داده می (... چای و قهوه و) صندلی، خدمات اینترنت رایگان، استفاده از اتاق جلسات و بوفه

 ری آزادی اهمیتی ندارد.  واینجا ایده فرد برای کارخانه نوآ
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 که صنایع مختلف دارند متفاوت است و براساس نیازهایی نوآوری منطقشان کامالً دو مرکزاین  :دو قسمت دیگر

 . نمونه آنشودها برطرف میوسط استارت آپتشود. یعنی نیازهایی که صنعت دارد می اطالقآپ  به آنها استارت

مرکزی است که از نیاز های فعلی  بازوی بانک درکل،عنوان بازوی نوآوری و پژوهش و همرکز خدمات انفورماتیک، ب

ا هاین نیازها را توسط استارت آپ های مختلف تشکیل دهند،ها اطالع دارند و به جای اینکه سازمانو آینده بانک

نیازها دسته بندی شد، فراخوان  اعالم کردند،کارخانه کنند. در این راستا نیازها را به های جوان برطرف میو تیم

 از بین آنها ده تیم انتخاب شدند های صورت گرفتهنفر مراجعه کردند و بعد از بررسی 9۰تا  8۰زده شد و حدود 

آغاز گردید. در یک دوره به  98اسفند  که با توجه به همزمانی با شیوع ویروس کرونا، کار بصورت آنالین از ابتدای

 ۴ول خودشان هم کار کردند. بعد از محص دهی را گذراندند و در همین زمان رویی شکلها دورهماه تیم ۴مدت 

گذار اولیه یعنی شرکت خدمات سرمایه ها خودشان را بهها برگزار گردید و تیمی تیمبرا Dem Day ماه یک

 هایی که شرایط را داشتند وارد دوره شتابدهی شدند. انفورماتیک ارائه کردند و تیم

ترین مشتریان . یکی از مهمبود "نوآوری سازمانی"اجرای  اهای اصلی هم آورسالتیکی از :  IFincمرکز نوآوری

ن دار اصلی آباشد و سهامخدمات انفورماتیک بازوی اجرایی بانک مرکزی می انفورماتیک است. شرکت خدمات آنها

های تیم انتخاب شدند که در حوزه ۴تیم بررسی شد و در نهایت  7۰خدمات انفورماتیک است. حدود  شرکت ملی

 یتصورت تخصصی در حوزه مالی و بانکی فعالهفقط ب شوندذب میجهایی که کنند. تیمفینتک فعالیت می فلمخت

وزشی آم هایی که حضور دارند، شرکت انفورماتیک است. در دوره شتابدهی برنامه هایدار اصلی تیممی کنند. سهام

های گردشگرهای عرب زبان در حوزه پرداختها یکی از تیم مثالً. تر می شودتر و پیشرفتهدهی کاملدوره شکل

های قرض الحسنه و تضمین صندوق های دیگر در حوزهکند، تیمکنند، تیم دیگر در حوزه رمز ارزها کار میکار می

 کنند. های اینترنتی فعالیت میپرداخت

 های مختلف کارخانه نوآوری:سوله
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