آنچه که باید درباره استارتآپ( )start upبدانید...
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید...

مقدمه

امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب میشود.
در کشور ما نیز با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر این مهم و به
فعالسازی کلیه امکانات و منابع کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی تأکید ویژه شده است .بیشک برای
تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساختهای مناسب میباشیم.
بهطورکلی کارآفرینی ،فرآیند توسعهی کسبوکاری است که با یک ایدهی نوپا و از صفر شروع به عمل
میکند و این ایده را به مرحلهی اجرایی میرساند تا به یک کسب وکار سود ده تبدیل شود .این روند
همواره توأم با پذیرش ریسکهایی در زمینههای مختلف است و درنهایت به معرفی یک محصول و یا
نوعی خدمت جدید به جامعه منتهی میشود.
یکی از بزرگترین اشتباهات فعاالن حوزه کسبوکار ،این بوده است که کمتر در مورد معنی یک
کسبوکار استارتآپی بحث و گفتگو کردهاند و بسیار زیاد به معرفی استارتآپ ویکند ،رویدادها و
دورهمیهای مختلف توجه شده است .نتیجهاش هم این شده است که یک گروه (استارتآپ) را با
(استارتآپ ویکند) اشتباه میگیرند ،و گروهی هم هستند که استارتآپها را یک جور مد روز میپندارند
و به ارزشهایی که شروع کردن یک استارتآپ میتواند برایشان داشته باشد باور ندارند.
در این مجلد اطالعاتی در قالب پرسش و پاسخ درباره انواع استارتآپ و تفاوت آنها با سایر
سرمایهگذاریها نقل شده است.
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید…
معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر اساس مصوبه
هفدهمین جلسه هیئت امناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکتها و واحدهای فناور مستقر در
مرکز ،از ایجاد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی مینماید.
اهم اهداف و مأموریتهای مرکز را بهاختصار میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهای فناور
مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکتهای فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری
 حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تفکر تجاریسازی و حرکت نتیجه محور در فعالیتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،بهویژه پژوهشگاه نیرو
 روانسازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسبوکار
در عرصه بینالمللی
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید...
مزیتهای ویژه مرکز

پژوهشگاه نیرو را میتوان بهعنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چراکه ساالنه دهها نمایشگاه و
همایش تخصصی در آن برگزار میشود و از طرفی محل استقرار مهمترین آزمایشگاههای مرجع صنعت و تبادل
پروژههای مهم آن میباشد .به دیگر سخن پژوهشگاه ،فنبازار دائمی و تخصصی صنعت برق کشور است .با توجه
به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو شکل گرفته و در مجاورت صنعت برق
کشور قرار دارد ،مزایای رقابتی ویژهای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به شرح زیر است:









دسترسی به آزمایشگاههای تخصصی و مرجع
استفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینالمللی
بهرهگیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتهای پژوهشگاه (مدیریت پژوهش و )...
تجاریسازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکز
قرار گرفتن حلقه تقاضا (توسعه بازار) پیش از حلقه عرضه (توسعه و محصول)
تشکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق
تداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاستها و اولویتهای وزارت نیرو
تمرکز بر حوزههای تخصصی تشکیل خوشههای تخصصی و همافزایی واحدهای فناور

برنامه و فعالیتهای جاری مرکز

با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است ،ضمن ادامه دادن به برنامههایی که از
ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت ،برنامههای تازهای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در دست اقدام قرار دارد .یکی
از مهمترین محورهای این برنامهها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و انرژی برمیگردد .بر این اساس ،مرکز
انشاء اهلل ازاینپس در نمایشگاهها و همچنین نشستهای تخصصی ،همکاری با سندیکاهای صنعت برق و
انجمنهای صنفی و ...حضور پررنگی خواهد داشت .در عرصه بینالملل نیز مرکز به دنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر با
سایر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری بهویژه در قاره آسیاست که در این زمینه تالشهایی نیز تاکنون صورت
گرفته است .یکی دیگر از حوزههای فعالیتهای پیش روی مرکز در دوره تثبیت ،ایجاد فضایی برای تبادل نظریات
و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این موضوع از طریق برگزاری نشستهای ماهیانه با خبرگان این
صنعت دنبال خواهد شد .در عرصه داخلی نیز ،تمرکز روی به ثمر نشستن نتایج تالشهای واحدهای فناور ،تالش
برای جذب شرکتهای لنگر ،راهاندازی خوشههای فناوری داخلی و کنسرسیوم صادراتی ،تثبیت خدمات پایهای و
همچنین تالش بیشتر برای تأمین مالی طرحهای فناورانه مستقر در مرکز از زمره برنامههای مرکز بشمار میآیند.
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید…
انواع شرکتهای تازه تأسیس

هر شرکتی که بهتازگی تأسیس شده شرکت نوپا یا همان استارتآپ نیست ،متأسفانه بسیار میبینیم که همهی
شرکتهای تازه تأسیس را نوپا میخوانند که درست نیست .شرکتهای تازه تأسیس غالباً در یکی از چهار گروه
زیر تعریف میشوند:
الف  -شرکت پروژه بنیان (با سازمان پروژهای اشتباه نشود)
این شرررکتها معموالً بر پایه یک ارتباط غیر رسررمی شررکل میگیرند .بدین معنی که یک دوسررت یا آش رنا در
سازمان (یا نهاد و یا اداره و )...خود چندین پروژه دارد و به عدهای که هماکنون شرکت ندارند پیشنهاد میکند که
یک یا چند عدد از این پروژهها را بگیرند و این دوستان برای گرفتن پروژهها اقدام به ثبت شرکت میکنند.
ب  -شرکت تجربه بنیان

یک یا چند نفر در داخل شرررکتی خصرروصرری و یا دولتی
م شغول به انجام کاری ه ستند .به این نتیجه میر سند که
همین کار را میتوانند برای خودشررران انجام دهند .پس
(معموالً با فهرستی از مشتریان موجود و یا احتمالی) ازآنجا
بیرون میزنند ،شرکت تأسیس میکنند و دقیقاً همان کار
را (گاهی با اندکی تغییر جزئی) این بار در قالب شررررکت
جدید انجام میدهند.
ج  -دنبالهروها و کپی کنندهها

آنهایی هستند که کپی یک مشابه داخلی یا خارجی هستند .در صنعت نرمافزار میتوان نرمافزارهای حسابداری،
حرررقررروق و دسرررررترررمرررزد ،انررربرررار ،ترررخرررفررریرررف گرررروهررری و  CRMرا نرررام بررررد.
کپی کنندهها خود به دو گروه تقسررریم میشررروند .آنهایی که کامالً و بدون هیچ کموکاسرررت یا افزودنی کپی
میکنند .و آنهایی که از همان آغاز تالش میکنند نوآوری دا شته با شند و د ستکم در چند مورد با مح صول
اصلی متفاوت باشند.
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید...
د  -شرکت نوپا

1

استارتآپ ها معموالً بر پایهی ایدهای نو شکل میگیرند .ایدهای که در بدو شکلگیری هیچچیزش مشخص
نیست و ریسک باالیی دارد .مدل کسبوکار در آغاز کار مشخص نیست و حتی بخش مشتریان در نظر گرفتهشده
نیز در حد فرض است .از بهترین تعاریف استارتآپ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1استارتآپ ،سازمانی است که شکلگرفته است تا در جستجوی مدل کسبوکاری قابل تکرار و
مقیاسپذیر باشد( .استیو بلنک)
 .2استارتآپ  ،نهادی است انسانی که ساخته شده برای خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم
قطعیت بسیار( .اریک ریس)
 .3استارتآپ شرکتی است که ساخته شده تا بهسرعت رشد کند .نفس تازه تأسیس بودن هیچ
شرکتی را استارتآپ نمیکند( .پاول گراهام)
 .4استارتآپ شرکتی است که درباره این سه سردرگم است -1 :محصولش چیست -2 ،مشتریان
آن ،چه کسانی هستند  -3چگونه پول دربیاورد( .دیو مک کلور)

 -1استارتآپ چیست؟

استارتآپ رویکرد و مفهومی است که در کمتر از یک دهه توانسته است در دنیای کارآفرینی ،انقالب بزرگی
کند .اینکه بتوان بر اساس یک ایده درآمدزا ،سیستم و یا سازمانی را متولد کرد و به آستانه رشد و سرمایهگذاری
رساند .با در نظر گرفتن تعاریف بخش قبل ،جامعترین تعریف را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
«استارتآپ یک سازمان موقت است که باهدف یافتن یک مدل کسبوکار تکرارپذیر و مقیاسپذیر
به وجود آمده است»

Start Up
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید…
سازمان :منظور از سازمان هر نوع مجموعهای از افراد (یا حتی یکنفره) ،ابزارها ،و روابط بین آنهاست ،چه
بهصورت شرکت ثبتشده باشد چه نشده باشد .چه دفتر کار داشته باشد چه در زیرزمین خانه قرار داشته باشد.
موقت :یعنی استارتآپ  10ساله معنی ندارد .کار یک استارتآپ یافتن سریع مدل کسبوکار مناسب در کمترین
زمان ممکن است .سرعت و زمان عوامل مهمی در موفقیت یک استارتآپ هستند .هر چه دیرتر مدل کسبوکار
موردنظر را کشف کند شانس اینکه رقیبانش زودتر به نتیجه برسند و همچنین صبر ،حوصله ،انرژی و توان مالی
گرداننده یا گردانندگان آن به سر رسد ،بیشتر است.
یافتن :این کلمه مهمی در این تعریف است .یک استارتآپ ،برای یافتن هدفش در حال جستجو است .همواره
در حال پژوهش و توسعه است .و باید بتواند مدل کسبوکار موردنظر را کشف کند.
عدم قطعیت :یک عبارت مهم دیگر نهفته در تعریف استارتآپ ها ،عدم قطعیت است .درواقع شما بهعنوان یک
استارتآپ ،دقیقاً نمیدانید که کدام روش جواب میدهد و کدام جواب نمیدهد .شما بهعنوان یک استارتآپ
مطمئن نیستید که پاسخ درست کدام است .درنتیجه شما و همتیمیهای شما باید افرادی باشند که با گام نهادن
در وادیهای ناشناخته و آزمایش و خطا ،شکست خوردن و رد شدن ،مشکل و ترسی نداشته باشند.
تکرارپذیر :یعنی اینکه آن مدل کسبوکار که باهدف درآمدزایی ایجادشده است را بتوان بارها و بارها تکرار کرد
و به ازای هر تکرار ،درآمد افزایش پیدا کند .یعنی در کالم سادهتر ،بتوان محصول یا خدمت ارائهشده را تولید انبوه
کرد.
مقیاسپذیر :مقیاسپذیری ()Scalabilityیکی از مهمترین شرطهای یک استارتآپ است که توضیح آن کمی
سخت و به شرح زیر است:
نامتناسب بودن رشد باالی یک کسبوکار ،نسبت به هزینههای آن ،مقیاسپذیری نام دارد .بدین معنی که اگر به
فرض ،درآمد کسبوکار شما نسبت به سال گذشته
 10برابر شده باشد ولی هزینههایتان ثابت مانده باشد،
احتماالً به مقیاسپذیری رسیدهاید .لکن اگر به فرض
با  2برابر شدن درآمد کسبوکار شما ،هزینههایتان
نیز  2برابر شود ،این کسبوکار مقیاسپذیر نیست
(حداقل در آن مقطع).
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید...
توجه داشته باشید مقیاسپذیر بودن یا نبود ربطی به موفقیت کسبوکار شما ندارد و در حالت دوم سود شما نیز
قاعدتاً  2برابر شده و کسبوکارتان رو به رشد و پیشرفت است .ولی مقیاسپذیر نیست.

برای روشنتر شدن موضوع ،استارتآپی مانند اینستاگرام را در نظر بگیرید که از صفرتا  30میلیون کاربر را در 24
ماه طی کرد ،ارزش یک میلیارد دالری را از فیسبوک گرفت ،ولی کالً  13تا کارمند بیشتر نداشت .هزینههای
اینستاگرام نسبت به رشد و تعداد کاربرانش بسیار ناچیز بود .یا استارتآپ واتس اپ ،که  450میلیون کاربر جذب
کرده بود ،به قیمت  13میلیارد دالر فروخته شد و  50تا کارمند بیشتر نداشت .این شرکتها مقیاسپذیرند ،و دقیقاً
ارزش باالی آنها هم به خاطر مقیاسپذیری
آنها است.
تکرارپذیری و مقیاسپذیری یک مدل
کسبوکار ،با خود ،امکان رشد را به همراه
خواهند آورد.
بنابراین ،هدف اصلی یک استارتآپ ،رشد
سریع یک کسبوکار است.
 -2ارکان راهاندازی یک استارتآپ چه مواردی است؟

همانطور که گفتیم ،استارتآپها از یک ایده شروع میشوند و در زمانی که ایده و طرح اولیهشان تکمیل گردد
و تیم خودشان را تشکیل دادند ،به دنبال سرمایهگذار میگردند.
ارکان راهاندازی یک استارتآپ را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
 -1تیم( -2 )teamایده ،شامل محصول و خدمات ( -3 )ideaمدل کسبوکار ()BM
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آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید…
 - 3استارتآپ چه تفاوتی با سرمایهگذاریهای دیگر دارد؟






معموالً مبنای شروع کار استارتآپ ها یک ایده خالقانه و نوآورانه میباشد.
به دلیل همین خالقیت ،استارتآپ ها گاهاً رقیب ندارند!
بنابراین بیشتر از رقابت کردن ،باید تمرکز اصلیشان بر روی آگاهیرسانی از ایدهشان و اجرای کم
نقص آن باشد.
معموالً بنیانگذاران آن مشکل مالی دارند و سرمایه اولیهشان را با وام و یا پساندازی اندک شروع
میکنند.

 -4از شروع استارتآپ تا پیروزی نهایی به چه صورت طی میشود؟

فرض کنید یک ایده دارید و میخواهید کار را شروع کنید ،در این اینفوگرافیک میتوانید یک شَمای کلی از شروع
تا موفقیت نهایی یک استارتآپ را ببینید:
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 - 5استارتآپ ها چگونه ارزشگذاری میشوند؟

قبل از اینکه بخواهید در یک استارتآپ سرمایهگذاری کنید ،در این  4مرحله سعی کنید بهنوعی استارتآپ
مدنظرتان را ارزشگذاری کنید تا دستتان برای تصمیمگیری بازتر باشد:







بررسی هزینههای اولیه :هزینه بازسازی این نوع از شرکتها را میتوان از طریق تخمین خرجهایی
که برای آزمایشها ،تولید ،تحقیقات بازاریابی و یا جذب نیروهای الزم ،انجامگرفته حدس زد .البته این
تنها بحث مالی را شامل میشود و ارزش و پتانسیل کاری را نمیتوان اینگونه دستهبندی کرد.
شناخت رقبا :برای گسترش و پیشرفت چنین شرکتهایی ،دقت کنید که رقیبهای شرکت چه کسانی
هستند .همانطور که گفتیم ،ذات استارتآپ ،تنها بودن او در عرصه رقابت است ،هرچند گاهی ممکن
است کیفیت کار ،باعث خاص بودن شرکت شود .اما درهرصورت داشتن رقیب ،حتی برای استارتآپ
ها ممکن است و گاهی رقیب آنها کسی است که همان نیاز را با محصولی دیگر پاسخ میدهد.
آینده استارتآپ مدنظر :بازگشت مالی سرمایه را همواره با آینده مالی شرکت استارتآپ بررسی
میکنند .این موضوع بهشدت نیازمند دید اقتصادی قوی و شم بازاریابی میباشد.
فرصتهای پیش روی استارتآپ :فرصت و زمینه پیشرفت بیشتر ،مهمترین بحث در این
شرکتهاست ،سراغ شرکتی بروید که هدفمند است ،میداند قرار است چطور و چگونه در آینده رفتار
و پیشرفت کند .ایده تنها و خالی ،ارزشی ندارد ،مهم بهرهبرداری از آن است.

 - 6چرا همه موفق به راهاندازی استارتآپ نمیشوند؟

چون در حال حاضر هیچ فرمول ثابتی برای راهاندازی و رشد یک سرویس استارتآپی وجود ندارد .هیچکس
نمی تواند به شما بگوید که اگر فالن کار را شروع کنید و کیفیت محصولتان خوب باشد ،بیشک در ظرف  3یا 4
سال میتوانید مثل زاکربرگ دنیا را بگیرید و میلیاردر شوید.
همه استارتآپها در حال جستجو برای پیدا کردن مدل تجاریای هستند که  -1مقیاسپذیر باشد و  -2مشتریان
زیادی جذب آن شود .آمار جهانی میگوید که از هر  100استارتآپ  90تا از آنها شکست میخورند ،و از 10
تای باقیمانده فقط شاید یکی از آنها به موفقیت استارتآپهای معروفی مثل آمازون و فیسبوک و گوگل برسند.
اکثر استارتآپ ها هیچوقت نمیتوانند مشتریان زیادی را جذب کنند.
احتمال باالی شکست باعث شده است که استارتآپها به روشهای چابک و ناب ،بیشتر و بیشتر رو بیاورند.
بجای اینکه از روز اول شرکتی ثبت کنند و سر سهم شراکت باهم دعوا کنند ،یک گروه موقت تشکیل میدهند
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که از طریق آزمونوخطا ،راههای مختلفی را امتحان کند .بجای اینکه  6ماه درب اتاق خود را ببندند و کد بزنند،
در ظرف  6روز یک محصول اولیهای به تعدادی مشتری عرضه میکنند تا ارزشهای محصول خود را با توجه به
بازخورد مشتریان بسنجند .بجای اینکه طرح کسبوکار( 100 )Business planصفحهای تألیف کنند و سعی
کنند پنج سال آینده را پیشبینی کنند ،در  10ساعت مدل کسبوکار( )Business modelخود را بر روی بوم
مدل کسبوکار ( )Business model canvasپیاده میکنند و قدمبهقدم با مصاحبه با مشتریان اولیه خود،
به اعتبارسنجی فرضیات کسبوکارشان میپردازند .استارتآپها الزم است با برداشتن قدمهای کوچکتر،
حسابشدهتر و با ریسک پایینتر جلو بروند.
مفاهیمی از قبیل طرح کسبوکار ،مدل کسبوکار و بوم مدل کسبوکار و همچنین تفاوت آنها باهم نیاز به
شفافسازی و تشریح بیشتر دارد که در ادامه خواهد آمد.

 - 7بوم مدل کسبوکار ( )Business model canvasچیست؟

بوم مدل کسبوکار ابزار ساده تصویری و درعینحال بسیار قدرتمند است که  9بخش سازندهی مدل کسبوکار
را توصیف میکند .این بخشها شامل:
-1
-2
-3

-4
-5
-6

بخش مشتریان :گروههای مختلف از افراد یا سازمانهایی را تعریف میکند که شرکت قصد دستیابی
و ارائه خدمات به آنها را دارد.
ارزش پیشنهادی :بستهای از محصوالت و یا خدمات را معرفی میکند که برای یک بخش مشتری
خاص ارزش خلق مینماید.
کانال توزیع :بیانکننده این است که شرکت بهمنظور ارائه ارزش پیشنهادی چگونه و از چه طریقی با
مشتریان خود ارتباط برقرار میکند(.آگهی -رساندن -ارزیابی -فروش -تحویل – خدمات پس از
فروش)
ارتباط با مشتریان :انواع روابطی را توصیف میکند که شرکت با بخشهای خاصی از مشتریان برقرار
میکند.
جریانهای درآمدی :نشاندهنده درآمدی است که شرکت از هر یک از بخشهای مشتری کسب
میکند( .فروش دارایی ،حق عضویت،تبلیغات)
منابع اصلی :مهمترین داراییهای موردنیاز برای عملکرد صحیح مدل کسبوکار را تشریح
میکند(.فیزیکی ،معنوی ،انسانی)
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 -7فعالیتهای اصلی :مهمترین کارهای موردنیاز برای خلق و ارائه ارزش موردنظر عملکرد صحیح مدل
کسبوکار( .تولید ،حل مسئله و)...
 -8شرکای کلیدی :شبکه تأمینکنندگان و شرکا را توصیف میکند که باعث عملکرد صحیح مدل
کسبوکار میشود( .همکاری با رقبا ،سرمایهگذاریهای مشترک ،ائتالفهای استراتژیک و)...
 -9ساختار هزینهها :تمام هزینههایی را تشریح میکند که اجرای مدل کسبوکار با خود همراه دارد.
(هزینههای ثابت ،هزینههای متغیر...،

مدل کسبوکار ( )Business modelچیست؟

-8

مدل ک سبوکار چگونگی خلق ،ر ساندن و بد ستآوردن ارزش تو سط شرکت شمارا تو صیف میکند .به بیان
سررررادهتر ،مرردل کسرررربوکررار اینکرره شررررکررت شرررمررا چگونرره پول درمیآورد را توصررریف میکنررد .
به مدل ک سبوکار همچون طرحی نگاه کنید که تمام جریانهای بین بخشهای مختلف شرکت شمارا ن شان
میدهد .همچنین دیاگرام مدل ک سبوکار نشان میدهد که محصول چگونه بین مشتریان شما توزیع می شود و
پول چگونه به سوی شرکت شما بازمیگردد .و نیز ساختار هزینههای شرکت شمارا ن شان میدهد و اینکه هر
بخش شرررکت چگونه با دیگر بخشها تعامل دارد و شرررکت شررما کجا با دیگر شرررکتها یا همکاران تجاری
همخوانی پیدا میکند تا کسبوکار شمارا پیاده کند.
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مدل کسبوکار ساختار سادهای از واقعیت است .تعریف مدل کسبوکار غالباً با دشواری همراه است زیرا در
زمینههای متفاوت کسبوکار ،معانی متفاوتی از آن برداشت میشود ،تعاریف ارائهشده از مدل کسبوکار بر اساس
دیدگاههای ارائهدهندگان تعاریف ،ممکن است متفاوت باشد.
ازجمله تعاریف مدل کسبوکار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 خالصهای از اینکه چطور مجموعهای از متغیرهای تصمیمگیری در رابطه با استراتژیهای بنگاه،
معماری و اقتصاد جهت ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای تعریفشده عمل میکنند.
 بیان چگونگی منطق اساسی و انتخاب استراتژیک جهت خلق و دریافت ارزش درون یک شبکه ارزشی.
 مدل کسب وکار ساختاری است که فرآیند خلق ارزش را با انتخاب گزینش تکنولوژیها ایدهها فراهم
میآورد و آنها را در پیکرهبندی خاص بستهبندی میکند تا به بازار هدف انتخابی ارائه دهد.
 مدل کسبوکار مجموعهای از فعالیتهای بههمپیوسته است که به بنگاه مرکزی کمک میکند تا فراتر
از مرزهای خود برود .مدلهای کسبوکار دودسته فعالیت را در خلق ارزش سیستم توضیح میدهند:
عناصر طراحی (محتوای تراکنش ،ساختار ،اداره تراکنش) و زمینههای طراحی (ابتکار ،کارایی ،مکملها
و قفلکردن روی مشتری)
 -9طرح کسبوکار ( )Business planچیست؟

طرح کسبوکار یا  Business Planنوشته و توضیحی است درباره آینده کسبوکارتان .درواقع طرح کسبوکار،
سندی است درباره کارهایی که در کسبوکارتان خواهید کرد و اینکه چگونه آنها را انجام خواهید داد .همانطور
که در صفحات قبل بیان شد ،برای ایجاد یک کسبوکار استارتآپی ،به دلیل مبهم بودن فضای پیش رو ،و لزوم
تغییر و بهروز شدن استارتآپ با نیاز مشتری ،از طرح کسبوکار استفاده نمیشود ،در عوض با استفاده از مدل
کسبوکار و با مصاحبه با مشتریان اولیه خود ،به اعتبارسنجی فرضیات کسبوکارشان میپردازند و آینده استارتآپ
را با قدمهای کوچکتر ،حسابشدهتر و با ریسک پایینتر رقم میزنند.
دو فایده مهم طرح کسبوکار عبارت است از:


جذب سرمایهگذار :طرح کسبوکار میتواند کمک شایانی را به کارآفرینانی کند که به دنبال
سرمایهگذار هستند و میخواهند اهداف و چشماندازهای کسبوکارشان را بهخوبی به نمایش
سرمایهگذاران احتمالی بگذارند.
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گم نکردن مسیرمان :همچنین طرح کسبوکار میتواند برای جذب نیروهای کار موردنیاز ،بهبود
معامله با تأمینکنندگان و به طورکلی ،پاسخ به این سؤال که چگونه شرکتمان را بهتر مدیریت کنیم،
مفید باشد.

به بیان ساده ،طرح کسبوکار شامل موارد زیرمیباشد:
 اهداف کسبوکارتان
 استراتژیهایی که برای رسیدن به اهداف مذکور دارید.
 شناسایی مشکالت احتمالی پیش روی کسبوکارتان
 راههای حل این مشکالت
 چارت سازمانی شرکتتان (شامل عناوین پستها و وظایف هرکدامشان)
 میزان سرمایه موردنیاز برای تأمین مالی کسبوکارتان

 -10بخش های اصلی طرح کسبوکار چیستند؟

هر طرح کسبوکاری شامل  3بخش اصلی میباشد؛
 .1طرح مفهومی (کانسپت) کسبوکار :که شامل بحثهای کلی مربوط به صنعتتان ،ساختار کلی
کسبوکارتان و محصول یا خدمات اصلیتان میباشد.
 .2بررسی بازار کسبوکار :که در آن باید این موارد را توصیف و آنالیز کنید:
 بازار شمارا چه کسانی تشکیل خواهد داد؟
 چه زمانهایی بهتر میتوان پیدایشان کرد؟
 چه زمانی و چرا ممکن است خرید کنند؟
 با چه کسانی برای تصاحب این بازار باید رقابت کنیم؟
 برای رقابت با آنها باید به چه سطحی برسیم؟
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 .3بخش مالی :درنهایت به این میپردازید که درآمدتان ،جریان نقدی شرکت ،ترازنامه مالی و دیگر
نسبتهای مالی مربوط به کسبوکارتان چگونه خواهد بود؟ برای این بخش بهاحتمالزیاد به یک
نرمافزار حسابداری و یک حسابدار احتیاج پیدا خواهید کرد!

 -11موارد کلیدی در طرح کسبوکار چیستند؟

عالوه بر سه بخش اصلی فوق الذکر که در طرح کسبوکار موجود است؛  7مورد کلیدی دیگر نیز در طرح
کسبوکار نوشته میشود که شامل موارد زیر است:
 .1خالصه اجرایی
 .2شرح کسبوکار
 .3استراتژیهای بازار
 .4تحلیل رقبا
 .5برنامه طراحی و توسعه کسبوکار
 .6عوامل اقتصادی-مالی شرکت
 .7برنامه مدیریتی و عملیاتی

 -12استارتآپ ویکند ) (Startup Weekendچیست؟

رویدادی است حمایتی جهت تقویت روحیه مستعدانی که با ذهن خالق و پرسشگر خود در جستجوی راهی برای
ایجاد کسبوکار تکنولوژی محور هستند اما فاقد سازوکار رسمی و سازمانیاند .آنها در فضای استارتآپ ویکند
نحوه نگریستن به کسبوکار را آموخته و جهت دستیابی به آن تمرین میکنند ،همکار و چهبسا سرمایهگذار پیدا
میکنند و در صورت پیگیری و مداومت در کار قادر خواهند بود رؤیاهای کاری خود را متجلی سازند .این اتفاق
خوبی است که برگزاری این رویداد با توجه به نو بودن آن در جهان ،در کشورمان نیز پیگیری و اجرا میشود و
میتواند نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت کسبوکار جوان کشور باشد .رویداد استارتآپ ویکند فرصتی
برای بهتر دیده شدن فضای کسبوکار(غالباً اینترنتی) در اختیار کارآفرینان این حوزه قرار داده و سعی در تقویت
و ترویج فرهنگ ایجاد این نوع کسبوکارها از طریق روشهای غیررسمی و چابک مینماید.
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-13خصوصیات و مزایای استارتآپ ویکند چیست؟

ازجمله خصوصیات این فضا این است که:






فرصتی برای پرورش ایدهها به وجود میآورد ،ایدههای خام اولیه با همفکری و بر مبنای اصول
کسبوکار ساختهوپرداخته میشوند.
استارتآپ ویکند ساختار دارد اما فاقد رسمیت خشک اداری است .این نوع اجرا و چابک بودن رویداد،
خالقیت و هیجان را در فضا باال میبرد و در آن یک نوع اتحاد و حرکت دستهجمعی کاری احساس
میشود که بسیار انرژیبخش است.
افراد زیادی با ایدههای اولیه وجود دارند که به دلیل نداشتن تیم مناسب اعتمادبهنفس یا انگیزه الزم
برای حرکت روبهجلو را ندارند و در آنجا این فرصت مهیا میشود که آدمها یکدیگر را پیدا کنند.
شرکتکنندگان یاد میگیرند که برای شروع کسبوکار ایده خوب است اما همهچیز نیست و بنابراین
میآموزند که صرفاً به دلیل هیجان ناشی از افکار نو و با تحقیق نامناسب وارد فرآیند سرمایهگذاری و
راهاندازی نشوند .دعوت از افراد موفق یا ناموفق استارتآپی و صحبت آنان بسیار امیدبخش و یا عبرت
گیرنده است.

-14برگزاری استارتآپ ویکند به چه صورت است؟

هدف از رویداد جهانی استارتآپ ویکند بهطورکلی به وجود آوردن فضایی پویا برای ورود و سرمایهگذاری در
عرصه کسبوکار است .برگزاری استارتآپ بدین شکل است که در شهرهای مختلف دنیا و در سه روز انتهایی
هفته بهصورت زیر برگزار میشود:
 روز اول :شرکتکنندگان ایدههایشان را میدهند و صاحبان ایده شروع به یارکشی میکنند و تیم الزم
برای شروع کار را میسازند.
 روز دوم :امکاناتی را در اختیار تیمها قرار میدهند و کار شروع میشود .دراینبین افرادی که تخصص
در زمینههای مختلف (راهاندازی استارتآپ ،برنامهنویسی ،طراحی وبسایت و…) مهارت و تجربهدارند
به کمک تیمها میآیند.
 روز سوم :تیمها تالش خود را میکنند تا نمونه ابتدائی محصول یا خدماتشان را تحویل دهند.
درنهایت داورها سه تیم برتر را انتخاب میکنند و استارتآپ ویکند تمام میشود.
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 -15چه مواردی در استارتآپ ویکند نیاز به بهبود دارد؟

در یک بررسی سطحی مواردی به چشم میخورند که جای بهبود دارند ،بهطور مثال تعداد تیمهایی که پس از
گذشت چند ماه از پایان جلسه استارتآپ ویکند ،فعالیتشان در حال ادامه باشد کم است و هنوز با آمار اعالمشده
از سوی رویداد جهانی استارتآپ ویکند فاصله دارد.
به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی این مسئله ازهمگسیخته شدن انسجام تیم طی زمان است که باعث میشود
ایده به سرانجام نرسد .از سوی دیگر بازه کوتاه زمانی و در برخی موارد سرمایهگذار نبودن اعضای تیم موجب
میشود که برخی مسائل درست یا واقعی تحلیل نشوند و این برای تیمهایی که نگاهشان به رویداد استارتآپ
ویکند "شروع" است نه "یادگیری و تمرین روش" میتواند تهدیداتی به همراه داشته باشد.
همچنین استمراری در ارتباط با تیمها پس از برگزاری رویداد عمالً دیده نمیشود و این امر یکی دیگر از مواردی
است که به عدم حفظ انسجام دامن میزند که البته میتوان با طراحی یکسری برنامههای حمایتی و تشویقی آن
را برطرف نمود.
-16استارتآپ ناب چیست؟

استارتآپ ناب ( )Lean Startupیک متدولوژی مدرن ،محبوب و موفق کارآفرینی است.استارتآپ ناب
سیستمی است برای ساخت یک کسبوکار یا محصول در
مؤثرترین راه ممکن برای کاهش ریسک شکست.
در این رویکرد برای راهاندازی کسبوکار و محصول همه
ایدههای محصول و کسبوکار فرضیاتی تلقی میشوند که
باید با آزمایش کردن سریع در بازار اعتبارسنجی شوند .این
رویکرد بر آزمایش کردن علمی ،بیرون دادن تکرار شدنی
محصول و بازخورد مشتریان استوار است تا به یادگیری
معتبر برسد.
همانند رویههای مدیرت ناب ،فلسفه استارتآپ ناب به
دنبال حذف کارهای بیفایده و افزایش کارهای
ارزشآفرین در طی فاز ساخت محصول است بهگونهای که استارتآپها بتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاری کالن
بیرونی ،طرحهای کسبوکار مفصل و محصولی بینقص شانس موفقیت بیشتری داشته باشند.
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فروش محصول پس از رسیدن به نمونه نهایی ،طرحهای کسبوکار درازمدت در یک بازار غیرقطعی یا ناشناخته
یا مفروضات اعتبارسنجی نشده همگی چیزهای هستند که استارتآپ نابها از آنها پرهیز میکنند.
اریک ریس با معرفی رویکرد استارتآپ ناب رویه سنتی
راهاندازی کسبوکار را زیر سؤال میبرد و بیان میکند
که رویه سنتی موجب اتالف وقت آدمها در فرایند
کارآفرینی میشود .رویه سنتی منجر میشود نرخ شکست
کسبوکارهای نوپا باالتر رود و باید برای آن فکری کرد.
رویه سنتی بر اساس دستورالعملی چند دهساله اینگونه
است :طرح کسبوکار بنویسید ،آن را به سرمایهگذاران
ارائه دهید ،تیم را شکل دهید ،محصول را معرفی کنید و
در آخر با تمام توان شروع به فروختن کنید .احتماالً جایی
در این دنباله از رخدادها ،شکست مهلکی را تجربه
خواهید کرد.
همچنین سیستم تولید ناب کاهش دادن هزینهها و مصرف منابع برای مواردی که ایجاد ارزش برای مشتری
نمیکند را بهعنوان هدف در نظر میگیرد .درنتیجه بهطور خاص متمرکز میشود تا کارها و داشتهها را در سراسر
فرایند تولید به حداقل موردنیاز برای مشتری برساند.
استارتآپ ناب از ترکیب تولید ناب ،گسترش مشتریان( )Customer Developmentو توسعه نرمافزاری
چابک ،به همراه آموزههایی از استارتآپهای موفق به وجود آمد.
-17تفاوت "استارتآپ" و "استارتآپ ناب" در چیست؟

درواقع میتوان گ فت در اسررر تارتآپ فرض بر این اسرررت که راه حل( )solutionناشررر ناخ ته اسرررت و
مسئله( )problemای که میخواهیم آن را حل کنیم مشخص است .ولی در استارتآپ ناب فرض میکنیم که
هم مسئله و هم راهحل نامشخص است و ما میخواهیم کشف کنیم که مشکل و مسئله دقیقاً چیست.
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-18به چه نهادی شتابدهنده استارتآپ گویند؟

شتابدهنده استارتآپ ( Seed acceleratorیا  )Startup acceleratorیا بهاختصار شتابدهنده ،شرکت
یا نهادی است که از ابتدای کار یک
استارتآپ آن را تحت پوشش خود درمیآورند
و برای این کار از میان شرکتکنندگان ،پس
از مدتی کوتاه برگزیده و بهعنوان استارتآپ
انتخاب میکند .شتابدهندهها با
سرمایهگذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا ،درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان
پروژه آموزشهای الزم برای کسب موفقیت بهتر را خواهند داد.
-19شتابدهندهها به چه صورت عمل میکنند؟

شتابدهندهها به صاحبان ایده و استارتآپ ها کمک میکنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از
کاال و یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت رادارند ارائه دهند .آنها همچنین در تعیین هویت مشتریهای
هدف و تأمین منابع نظیر سرمایه و نیروی کار به صاحبان ایده یاری میرسانند .برنامههایی که شتابدهندهها ارائه
میدهند معموالً ازلحاظ زمانی محدود هستند و در اکثر مواقع این بازه زمانی در حدود  3ماه میباشد و سعی
میکنند در این بازه زمانی با فراهم آوردن اندکی سرمایه و محل کار و امکانات برای صاحبان ایده به آنها در
رسیدن به هدفشان کمک کنند.
پس از انتخاب تیمهای برتر توسط شتابدهنده ،مبلغی در حدود  20هزار دالر در اختیار استارتآپ ها قرار میگیرد
و تیمها برای اثبات طرح خود و به مرحله تجاری رساندن آن چیزی در حدود  6ماه فرصت دارند .البته در قبال
این  20هزار دالر ،شتابدهنده بین  10تا  20درصد در از سهام استارتآپ ها را از آن خود خواهد کرد( .این اعداد
و ارقام مربوط به شتابدهندههای خارج از ایران میباشد)
در طول مرحله دوم و  6ماهی که تیمها برای پیادهسازی ایده خود فرصت دارند ،شتابدهنده فضا و امکانات
مناسب را در اختیار استارتآپ ها قرار میدهد .در این زمان همچنین مربیانی نیز بر روی کار تیمها نظارت میکنند
و تالش مینمایند تا تجربیات خود را با شرکتکنندگان به اشتراکگذارند .درنهایت و پس از پایان مرحله دوم،
یکبار دیگر استارتآپ ها باید نتیجه کار خود را برای هیئتداوران تشریح کنند .در این گام نیز تعدادی دیگر از
تیمها حذف میشوند و تنها چند استارتآپ این فرصت رادارند تا سرمایه اصلی را از شتابدهنده دریافت نمایند.

18

آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید...
سرمایهای که معموالً عددی نزدیک به  100هزار دالر را شامل میشود .بد نیست اشارهکنیم که معموالً این
افزایش سرمایه با افزایش سهام شتابدهنده در استارتآپ نیز همراه میشود.
شتابدهندههای استارتآپ همچنین در طول هفته کالسهای آموزشی برای صاحبان ایدهها و اعضای تیم تدارک
میبینند .درواقع یکی از بزرگترین فرصتهایی که در این مدتزمان کوتاه نصیب صاحبان ایدهها میشود ارتباط
و اتصال آنها با شبکهای از متخصصین ،کارآفرینان ،فارغالتحصیالن رشتههای مدیریت کسبوکار ،سرمایهگذاران
و همینطور مدیران شرکتهای دیگر میباشد.
-20زیستبوم کارآفرینی به چه مفهومی است؟

منظور از اکوسیستم یا زیستبوم ،محیط متشکل از همه موجودات
فیزیکی مانند هوا ،آب ،خاک و نور خور شید ا ست که در یک
بر یکدیگر اثر متقابل گذا شته و درنهایت منجر به ر شد و
پرورش گونرههرای خراص از موجودات در طی زمران
میشوند.

جررانرردار و غیر جررانرردار
م کان خاص

متخصصان حوزه مدیریت و اقتصاد نیز این واژه را از زیست شناسان به
عاریت گرفتهاند و در عرصرره اقتصررادی ،به مجموعهای از کارآفرینان ،نهادهای مالی
(مانند :سرمایهگذاران خطرپذیر ،فر شتگان ک سبوکار 2و بانکها) و سایر نهادهای پ شتیبان (نظیر
دان شگاهها ،سازمانهای دولتی تنظیمکننده روابط اقت صادی و صنعتی ،مراکز ر شد و پارکهای علم و فناوری و
صندوقهای حمایت مالی و…) و فرآیندهای کارآفرینی (نظیر نرخ ایجاد ک سبوکار ،تعداد کارآفرینانی که در چند
کسبوکار دست به کارآفرینی میزنند یا میزان تمایل به کارآفرینی) که بهطور رسمی و غیررسمی دستبهدست
هم میدهند تا عملکرد کارآفرینی را در یک منطقه خاص ارتقا دهند ،زیستبوم کارآفرینی گفته میشود.

2

سرمایهگذاری است که غالباً افراد ،سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم میکنند .برخالف یک شریک ،سرمایهگذار فرشته بندرت در مدیریت

شرکت دخالت میکند .این افراد مشابه خیرین در عرصه کسبوکار عمل میکنند.
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-21نمونه هایی از استارتآپ های موفق ایران را نام ببرید؟

 ایده کیف پول مجازی" :جیرینگ" و "زرین پال"
دو شرکت بزرگ و فعال در زمینه کیف پول مجازی یا به عبارتی کپی  ، PayPalجیرینگ و زرین پال هستند.
جیرینگ زیرشاخه ای از اپراتور همراه اول است و با قدرت زیاد پا به این رقابت گذاشته و زرین پال هم با استفاده
از تیم خالق توانسته خود را به معروفترین سرویس پرداخت آنالین در پلتفرمهای مختلف طراحی و مدیریت
وبسایت تبدیل کند.
 تخفیف گروهی" :تخفیفان" و "نت برگ"
دو استارتآپ تخفیفان و نت برگ پیشرو در معرفی تخفیف گروهی در ایران هستند .هردوی این شرکتها در
سال  1390شروع به فعالیت کردند .آقای صادقیان صاحب ایده نت برگ در مصاحبهای گفته که ایده نت برگ را
با  20میلیون تومان سرمایه خانوادگی شروع کرده و در  4سال توانسته بیش از  250هزار نت برگ بفروشد.
 ایده تاکسی شهری" :اسنپ" و "تاپ"30
شرکت اوبر ) (UBERدر دنیا توانسته بزرگترین شرکت تاکسیرانی دنیا باشد بدون اینکه تاکسی داشته باشد و
تنها پلتفرمی است که هر کس با اتومبیلش میتواند تاکسی هم باشد و تنها کافی است اپلیکیشن مخصوص آن
را داشته باشد .در ایران نیز شرکت اسنپ که زیرشاخهای از شرکت بزرگ استارتآپ آلمانی راکت اینترنت
) (Rocket-Internetاست توانسته ایده اوبر را در ایران پیادهسازی کند .در همین راستا چندی است شرکت
رقیبی به نام تاپ 30نیز فعالیت خود را شروع کرده است.
 دلیوری و تحویل غذا" :زودفود" و"بدوفود"
بدوفود اولین استارتآپ شرکت آلمانی راکت اینترنت در تهران است و خیلی سریع در تهران به معروفیت باالیی
رسید .ایده این استارتآپ سرویس دلیوری غذا در کمترین زمان به همه نقاط تهران است .در راستای موفقیت
بدوفود ،زودفود نیز به موفقیت باالیی رسید و طولی نکشید که شرکت راکت اینترنت توانست رقیب خود یعنی زود
فود را نیز بخرد و اکنون هر دو شرکت را اداره میکند.
 فروشگاه اینترنتی" :دیجی کاال" و "بامیلو"
پس از امپراتوری سایتهای آمازون و ای بی ) (Amazon, Ebayخیلی سریع شرکتهای مختلف شروع به
ساخت فروشگاههای اینترنتی خود کردند .در ایران نیز دیجی کاال در سال  1384با یک فروشگاه کوچک شروع
شد و در کمتر از  10سال  1100کارمند دارد .بامیلو بهعنوان رقیب توسط راکت اینترنت شروع شد و سعی کرده
با تخفیفهای مناسب و سرویسدهی قوی در کنار برگزاری فستیوالهایی مشتریان خوبی جذب خود کند.
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ضمیمه
در این بخش برخی استارتآپ ویکند های برگزارشده در ایران به اجمال معرفی می شوند.
 اولین استارتآپ ویکند ایران

اولین ا ستارتآپ ویکند ایران در  15شهریورماه سال  1391با ح ضور  120شرکتکننده و عالقهمند به
کارآفرینی در کنار  20نفر از کارآفرینان برتر ایران در قالب  10تیم برگزار شررد و اکنون نیز در شررهرهای
مختلف کشور برگزار میشود  .در استارتآپ ویکند تهران مدیریت و هدایت رویدادهای کشور بهطور کامالً
مستقل توسط کانون کارآفرینی ایران و با کمک و حمایت دانشگاهها ،سازمانها و شرکتهای معتبر داخلی
انجام میشود.
 استارتآپ ویکند سبز

اسررتارتآپ ویکند سرربز ،حول محور محیطزیسررت ،منابع طبیعی و
انرژی های پاک برگزار میشرررود .م خاطبین این رو یداد دار ند گان
ا یده های سررربز ،ف عاالن حوزهی محیطزیسرررت ،مدیران ت جاری،
متخ ص صین ک سبوکار و سرمایهگذاران ه ستند .مربیان این رویداد نیز افراد خبره و متخ صص در حوزهی
کارآفرینی ،کسبوکار ،فنی و برنامهنویسی ،طراحی ،انرژی و محیطزیست هستند.
ا ستارتآپ ویکند سبز با فراهم ساختن محیطی برای طرح و اجرای ایدههایی باهدف حفظ محیطزی ست،
فرصت شروع یک کسبوکار سبز را به دوستداران محیطزیست هدیه میدهد .اولین استارتآپ ویکند سبز
تهران در تاریخهای  28 ،27و  29آبان ماه سال  1394همزمان با هفته جهانی کارآفرینی برگزار شد.
 استارتآپ ویکند گردشگری تهران

مرکز شتاب دهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
که از اب تدای تیر ماه سرررال  93ف عال یت خود را در زمی نه برگزاری
استارتآپ ویکند ،آغاز کرده است تاکنون توانسته است رویدادهای
متعددی را در سرا سر ک شور برگزار کند .یکی از آنها ا ستارتآپ
ویکند تهران با موضوع تخصصی گردشگری،که در خرداد  94در کاخ نیاوران برگزار شد ،میباشد.
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 استارتآپ ویکند تبریز

اسرررتارتآپ ویکند تبریز بهعنوان یک رویداد مهم محلی در
حوزه کارآفرینی ،با رعایت اسررتانداردهای بینالمللی در تالش
است تا برای توسعه کارآفرینی و پدیدآوردن اکوسیستم کارآفرینی
در شهر تبریز قدمی برنهاده باشد .استارتآپ ویکند تبریز کار خود را از سال  92آغاز نموده است.
 استارتآپ تریگر شریف (ستاک)

ستاک سامانهای اینترنتی است که توسط دانشجوهای دانشگاه شریف برای دانشجویان طراحی شده تا ایده
های خالق و جذاب علمی خود را تبدیل به فرصرررت کنند و در آبادانی این مرزوبوم سرررهیم
با شند ،یکی از طرحهای این سامانه "ا ستارتآپ تریگر" ا ست که در سال جاری
ششمین دوره این جشنواره در حال برگزاری است .این جشنواره طی 6
روز در دانشررگاه صررنعتی شررریف برگزار میشررود که در  4روز اول
کارگاههایی مرتبط با اهداف و موضوع این جشنواره برپا میشود و در
پایان روز چهارم از شررررکتکنندگان خواسرررته میشرررود با توجه به
مالقاتهایی که انجام دادهاند همتیمی های خود را انتخاب کنند تا بتوانند
خود را برای کار تیمی این برنامه آماده کنند.
در روز شررشررم جشررنواره و پس از ارائهی تیم ها و بیان طرحها و ایدههای خود
پس از پایان داوری و مشورت داوران برندگان اعالم میگردند.
ستاک فعالیت خود را از اسفندماه سال  93آغاز نموده و تاکنون ادامه داشته است.
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تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو
88590492
www.eptp.ir
info@eptp.ir
@EPTPcenter
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