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 مقدمه

ود. شاز ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب می امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی
های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر این مهم و به در کشور ما نیز با ابالغ سیاست

برای  شکیبتوسعه کارآفرینی تأکید ویژه شده است.  منظوربهسازی کلیه امکانات و منابع کشور فعال
 باشیم.های مناسب میو زیرساخت سازوکارها تحقق این اهداف نیازمند

ه عمل ی نوپا و از صفر شروع بوکاری است که با یک ایدهی کسبطورکلی کارآفرینی، فرآیند توسعهبه
وکار سود ده تبدیل شود. این روند رساند تا به یک کسبی اجرایی میکند و این ایده را به مرحلهمی

های مختلف است و درنهایت به معرفی یک محصول و یا در زمینه هاییهمواره توأم با پذیرش ریسک
 شود.نوعی خدمت جدید به جامعه منتهی می

است که کمتر در مورد معنی یک  ، این بودهوکارکسبترین اشتباهات فعاالن حوزه یکی از بزرگ
ادها و کند، رویدوی آپاستارتاند و بسیار زیاد به معرفی ی بحث و گفتگو کردهآپاستارتوکار کسب

( را با آپاستارتاست که یک گروه ) اش هم این شدههای مختلف توجه شده است. نتیجهدورهمی
ندارند پها را یک جور مد روز میآپاستارتگیرند، و گروهی هم هستند که ویکند( اشتباه می آپاستارت)

 .اشته باشد باور ندارندتواند برایشان دمی آپاستارتهایی که شروع کردن یک و به ارزش
با سایر  هاآنو تفاوت  آپاستارتانواع  دربارهدر قالب پرسش و پاسخ در این مجلد اطالعاتی 

 نقل شده است. هاگذاریسرمایه
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 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 

ها و واحدهای فناور مستقر در امناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکت هیئتهفدهمین جلسه 
 ید.نماق و انرژی پشتیبانی میو فناورانه در صنعت بر بنیاندانشهای وکارکسبمرکز، از ایجاد و توسعه 
 توان در موارد زیر خالصه نمود:می اختصاربههای مرکز را اهم اهداف و مأموریت

 های فناور رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب، پذیرش و حمایت از شرکت
 مستعد

 خه توسعه فناوریهای فناور در جهت تکمیل چرفراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکت 
 علمی و پژوهشی هایفعالیتسازی و حرکت نتیجه محور در حاکمیت دیدگاه کاربردی، تفکر تجاری 
 های فنیها و طرحهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهاستقرار چارچوب 
 گاه نیروپژوهش ویژهبههای دولتی و خصوصی، استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخش 
 مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط سازینروا 
 وکار ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسب

 المللیدر عرصه بین
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 های ویژه مرکزمزیت

گاه و ها نمایشساالنه ده چراکهچهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد  عنوانبهتوان پژوهشگاه نیرو را می
های مرجع صنعت و تبادل ترین آزمایشگاهشود و از طرفی محل استقرار مهمهمایش تخصصی در آن برگزار می

با توجه  .بازار دائمی و تخصصی صنعت برق کشور استباشد. به دیگر سخن پژوهشگاه، فنهای مهم آن میپروژه
به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو شکل گرفته و در مجاورت صنعت برق 

 ای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به شرح زیر است:کشور قرار دارد، مزایای رقابتی ویژه

 های تخصصی و مرجعدسترسی به آزمایشگاه 

 المللیی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بیناستفاده از دانش فن 

 های پژوهشگاه )مدیریت پژوهش و ...(گیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتبهره 

 سازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکزتجاری 

  توسعه  و محصول(قرار گرفتن حلقه تقاضا )توسعه بازار( پیش از حلقه عرضه( 

 تشکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق 

 های وزارت نیروها و اولویتتداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاست 

 واحدهای فناور افزاییهمهای تخصصی و های تخصصی تشکیل خوشهتمرکز بر حوزه 

 
 مرکز یجار یهاتیبرنامه و فعال

هایی که از مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است، ضمن ادامه دادن به برنامهبا توجه به آنکه 
ای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در دست اقدام قرار دارد. یکی های تازهابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت، برنامه

. بر این اساس، مرکز گرددبرمیها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و انرژی محورهای این برنامه ترینمهماز 
های تخصصی، همکاری با سندیکاهای صنعت برق و ها و همچنین نشستدر نمایشگاه پسازاینانشاء اهلل 

رتر با ثایجاد ارتباط مؤ دنبال بهنیز مرکز  المللبینحضور پررنگی خواهد داشت. در عرصه  های صنفی و...انجمن
صورت  نونتاکهایی نیز در قاره آسیاست که در این زمینه تالش ویژهبههای علم و فناوری سایر مراکز رشد و پارک

های پیش روی مرکز در دوره تثبیت، ایجاد فضایی برای تبادل نظریات های فعالیتگرفته است. یکی دیگر از حوزه
ان این های ماهیانه با خبرگموضوع از طریق برگزاری نشست و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این

الش های واحدهای فناور، تصنعت دنبال خواهد شد. در عرصه داخلی نیز، تمرکز روی به ثمر نشستن نتایج تالش
ی و اهای فناوری داخلی و کنسرسیوم صادراتی، تثبیت خدمات پایهخوشه اندازیراههای لنگر، برای جذب شرکت

 آیند.های مرکز بشمار میهای فناورانه مستقر در مرکز از زمره برنامهن تالش بیشتر برای تأمین مالی طرحهمچنی
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  های تازه تأسیسانواع شرکت

ستارتشده شرکت نوپا یا همان تازگی تأسیسهر شرکتی که به ی ینیم که همهبنیست، متأسفانه بسیار می آپا
های تازه تأسیس غالباً در یکی از چهار گروه خوانند که درست نیست. شرکترا نوپا می تازه تأسیسهای شرکت

 شوند:زیر تعریف می

 ای اشتباه نشود( )با سازمان پروژه شرکت پروژه بنیان -الف 

نا در آشرر یا ین معنی که یک دوسررت. بدگیرندشررکل می غیر رسررمی ها معموالً بر پایه یک ارتباطاین شرررکت
که  کنداکنون شرکت ندارند پیشنهاد میای که همخود چندین پروژه دارد و به عده )یا نهاد و یا اداره و...( سازمان

 .نندکها اقدام به ثبت شرکت میها را بگیرند و این دوستان برای گرفتن پروژهاز این پروژه عددیک یا چند 

  شرکت تجربه بنیان -ب 

یک یا چند نفر در داخل شرررکتی خصرروصرری و یا دولتی 
ستند. به این نتیجه می شغول به انجام کاری ه سنم د که ر

ند برای خودشررران انجام دهند. پس همین کار را می توان
)معموالً با فهرستی از مشتریان موجود و یا احتمالی( ازآنجا 

 کار دقیقاً همانکنند و زنند، شرکت تأسیس میبیرون می
)گاهی با اندکی تغییر جزئی( این بار در قالب شررررکت  را

 دهند.جدید انجام می

  هاروها و کپی کنندهدنباله -ج 

داری، افزارهای حسابتوان نرمافزار میهایی هستند که کپی یک مشابه داخلی یا خارجی هستند. در صنعت نرمآن

 .را نرررام بررررد CRM حرررقررروق و دسرررررترررمرررزد، انررربرررار، ترررخرررفررریرررف گرررروهررری و

وکاسرررت یا افزودنی کپی هایی که کامالً و بدون هیچ کمشررروند. آنها خود به دو گروه تقسررریم میی کنندهکپ

ستهایی که از همان آغاز تالش میو آن .کنندمی شند و د شته با صول کنند نوآوری دا کم در چند مورد با مح

 .اصلی متفاوت باشند
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  1شرکت نوپا -د 

 چیزش مشخصگیری هیچای که در بدو شکلگیرند. ایدهای نو شکل میی ایدهها معموالً بر پایه آپاستارت
شده وکار در آغاز کار مشخص نیست و حتی بخش مشتریان در نظر گرفتهنیست و ریسک باالیی دارد. مدل کسب

  کرد: توان به موارد زیر اشارهمی آپاستارتنیز در حد فرض است. از بهترین تعاریف 

و  وکاری قابل تکرارگرفته است تا در جستجوی مدل کسب، سازمانی است که شکلآپاستارت .1
 پذیر باشد. )استیو بلنک(مقیاس

، نهادی است انسانی که ساخته شده برای خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم آپاستارت .2
 قطعیت بسیار. )اریک ریس(

سرعت رشد کند. نفس تازه تأسیس بودن هیچ شرکتی است که ساخته شده تا به آپاستارت .3
 کند. )پاول گراهام( نمی آپاستارتشرکتی را 

مشتریان  -2محصولش چیست،  -1شرکتی است که درباره این سه سردرگم است:  آپاستارت .4
 چگونه پول دربیاورد. )دیو مک کلور( -3چه کسانی هستند  آن،

 

 

 

 

 چیست؟ پآاستارت -1

رویکرد و مفهومی است که در کمتر از یک دهه توانسته است در دنیای کارآفرینی، انقالب بزرگی  آپاستارت

گذاری اینکه بتوان بر اساس یک ایده درآمدزا، سیستم و یا سازمانی را متولد کرد و به آستانه رشد و سرمایه .کند
 صورت زیر بیان نمود:توان بهترین تعریف را میجامعد. با در نظر گرفتن تعاریف بخش قبل، رسان

پذیر وکار تکرارپذیر و مقیاسیک سازمان موقت است که باهدف یافتن یک مدل کسب آپاستارت»
 «به وجود آمده است

                                            
1 Start Up 
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هاست، چه نفره(، ابزارها، و روابط بین آنای از افراد )یا حتی یکمنظور از سازمان هر نوع مجموعه سازمان:

 .شده باشد چه نشده باشد. چه دفتر کار داشته باشد چه در زیرزمین خانه قرار داشته باشدصورت شرکت ثبتبه

ن وکار مناسب در کمترییافتن سریع مدل کسب آپاستارتساله معنی ندارد. کار یک  10 آپاستارتیعنی  موقت:
 وکارهستند. هر چه دیرتر مدل کسب پآاستارتزمان ممکن است. سرعت و زمان عوامل مهمی در موفقیت یک 

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

 جستجو است. همواره، برای یافتن هدفش در حال آپاستارتاین کلمه مهمی در این تعریف است. یک  یافتن:
 وکار موردنظر را کشف کند.در حال پژوهش و توسعه است. و باید بتواند مدل کسب

یک  عنوانها، عدم قطعیت است. درواقع شما به آپاستارتیک عبارت مهم دیگر نهفته در تعریف  عدم قطعیت:
 آپاستارتعنوان یک هد. شما بهددهد و کدام جواب نمیدانید که کدام روش جواب می، دقیقاً نمیآپاستارت

ادن های شما باید افرادی باشند که با گام نهتیمیمطمئن نیستید که پاسخ درست کدام است. درنتیجه شما و هم

 .های ناشناخته و آزمایش و خطا، شکست خوردن و رد شدن، مشکل و ترسی نداشته باشنددر وادی

اهدف درآمدزایی ایجادشده است را بتوان بارها و بارها تکرار کرد وکار که بیعنی اینکه آن مدل کسب تکرارپذیر:
ولید انبوه تشده را تر، بتوان محصول یا خدمت ارائهو به ازای هر تکرار، درآمد افزایش پیدا کند. یعنی در کالم ساده

 کرد.

است که توضیح آن کمی  آپاستارتهای یک ترین شرطیکی از مهم(Scalability)پذیری مقیاس پذیر:مقیاس

 :سخت و به شرح زیر است

اگر به  که دین معنی. بپذیری نام داردهای آن، مقیاسوکار، نسبت به هزینهنامتناسب بودن رشد باالی یک کسب
وکار شما نسبت به سال گذشته فرض، درآمد کسب

هایتان ثابت مانده باشد، برابر شده باشد ولی هزینه 10
اید. لکن اگر به فرض پذیری رسیدهاحتماالً به مقیاس

هایتان وکار شما، هزینهبرابر شدن درآمد کسب 2با 
پذیر نیست وکار مقیاسبرابر شود، این کسب 2نیز 

 )حداقل در آن مقطع(.
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ا نیز وکار شما ندارد و در حالت دوم سود شمپذیر بودن یا نبود ربطی به موفقیت کسبتوجه داشته باشید مقیاس 

 .پذیر نیستوکارتان رو به رشد و پیشرفت است. ولی مقیاسبرابر شده و کسب 2قاعدتاً 

 

 

 

 

 

 24میلیون کاربر را در  30ی مانند اینستاگرام را در نظر بگیرید که از صفرتا آپاستارتتر شدن موضوع، برای روشن
های تا کارمند بیشتر نداشت. هزینه 13ماه طی کرد، ارزش یک میلیارد دالری را از فیسبوک گرفت، ولی کالً 

میلیون کاربر جذب  450واتس اپ، که  آپاستارتاینستاگرام نسبت به رشد و تعداد کاربرانش بسیار ناچیز بود. یا 
قاً پذیرند، و دقیها مقیاساین شرکتتا کارمند بیشتر نداشت.  50فروخته شد و  میلیارد دالر 13کرده بود، به قیمت 

پذیری ها هم به خاطر مقیاسارزش باالی آن

  .ها استآن
پذیری یک مدل تکرارپذیری و مقیاس

وکار، با خود، امکان رشد را به همراه کسب
 آورد. خواهند 

د ، رشآپاستارتبنابراین، هدف اصلی یک 
 وکار است.سریع یک کسب

 
 چه مواردی است؟ آپاستارتاندازی یک ارکان راه  -2

ردد شان تکمیل گشوند و در زمانی که ایده و طرح اولیهها از یک ایده شروع میآپاستارتطور که گفتیم، همان 

 .گردندگذار میسرمایه و تیم خودشان را تشکیل دادند، به دنبال

 صورت زیر بیان نمود:توان بهرا می آپاستارتاندازی یک ارکان راه

 (BM)وکار مدل کسب -3 (idea)ایده، شامل محصول و خدمات  -2 (team)تیم -1

 

http://digiato.com/wp-content/uploads/2014/11/219.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2014/11/219.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2014/11/219.jpg
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 های دیگر دارد؟گذاریچه تفاوتی با سرمایه آپاستارت  - 3

  باشدها یک ایده خالقانه و نوآورانه می آپاستارتمعموالً مبنای شروع کار. 

  ،ها گاهاً رقیب ندارند آپاستارتبه دلیل همین خالقیت! 

 ای کم شان و اجررسانی از ایدهشان بر روی آگاهیبنابراین بیشتر از رقابت کردن، باید تمرکز اصلی

 .نقص آن باشد

 اندازی اندک شروع را با وام و یا پس شانگذاران آن مشکل مالی دارند و سرمایه اولیهمعموالً بنیان

 .کنندمی

 شود؟تا پیروزی نهایی به چه صورت طی می آپاستارتاز شروع   -4

از شروع  توانید یک شَمای کلیخواهید کار را شروع کنید، در این اینفوگرافیک میفرض کنید یک ایده دارید و می
 را ببینید: آپاستارتتا موفقیت نهایی یک 
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 شوند؟گذاری میها چگونه ارزش آپاستارت - 5

 آپاستارتنوعی مرحله سعی کنید به 4گذاری کنید، در این سرمایه آپاستارتکه بخواهید در یک قبل از این

 :گیری بازتر باشدگذاری کنید تا دستتان برای تصمیممدنظرتان را ارزش

  ی هایتوان از طریق تخمین خرجها را میهزینه بازسازی این نوع از شرکت های اولیه:هزینهبررسی
این  گرفته حدس زد. البتهها، تولید، تحقیقات بازاریابی و یا جذب نیروهای الزم، انجامکه برای آزمایش

 بندی کرد.هگونه دستتوان اینشود و ارزش و پتانسیل کاری را نمیتنها بحث مالی را شامل می

 :چه کسانی  های شرکتهایی، دقت کنید که رقیببرای گسترش و پیشرفت چنین شرکت شناخت رقبا
، تنها بودن او در عرصه رقابت است، هرچند گاهی ممکن آپاستارتطور که گفتیم، ذات هستند. همان

 آپاستارت است کیفیت کار، باعث خاص بودن شرکت شود. اما درهرصورت داشتن رقیب، حتی برای
 دهد.ها کسی است که همان نیاز را با محصولی دیگر پاسخ میها ممکن است و گاهی رقیب آن

  سی برر آپاستارتبازگشت مالی سرمایه را همواره با آینده مالی شرکت  مدنظر: آپاستارتآینده
 باشد.شدت نیازمند دید اقتصادی قوی و شم بازاریابی میکنند. این موضوع بهمی

 ترین بحث در این فرصت و زمینه پیشرفت بیشتر، مهم :آپاستارتهای پیش روی صتفر
داند قرار است چطور و چگونه در آینده رفتار هاست، سراغ شرکتی بروید که هدفمند است، میشرکت

 برداری از آن است.و پیشرفت کند. ایده تنها و خالی، ارزشی ندارد، مهم بهره

 
 شوند؟نمی آپاستارتاندازی چرا همه موفق به راه - 6

کس ی وجود ندارد. هیچآپاستارتاندازی و رشد یک سرویس چون در حال حاضر هیچ فرمول ثابتی برای راه
 4یا  3ر ظرف شک دتواند به شما بگوید که اگر فالن کار را شروع کنید و کیفیت محصولتان خوب باشد، بینمی

 زاکربرگ دنیا را بگیرید و میلیاردر شوید. توانید مثلسال می

مشتریان  -2پذیر باشد و مقیاس -1ای هستند که ها در حال جستجو برای پیدا کردن مدل تجاریآپاستارتهمه 

 10خورند، و از ها شکست میتا از آن  90 آپاستارت 100گوید که از هر زیادی جذب آن شود. آمار جهانی می
د. های معروفی مثل آمازون و فیسبوک و گوگل برسنآپاستارتها به موفقیت ط شاید یکی از آنمانده فقتای باقی

 توانند مشتریان زیادی را جذب کنند. وقت نمیها هیچ آپاستارتاکثر 

های چابک و ناب، بیشتر و بیشتر رو بیاورند. ها به روشآپاستارتاحتمال باالی شکست باعث شده است که 
دهند از روز اول شرکتی ثبت کنند و سر سهم شراکت باهم دعوا کنند، یک گروه موقت تشکیل می بجای اینکه

http://modir.tv/startup/


 …بدانید آپاستارتآنچه که باید درباره  
 

  

  
 

 
 10  

 
 

ماه درب اتاق خود را ببندند و کد بزنند،  6های مختلفی را امتحان کند. بجای اینکه وخطا، راهکه از طریق آزمون
های محصول خود را با توجه به شکنند تا ارزای به تعدادی مشتری عرضه میروز یک محصول اولیه 6در ظرف 

ای تألیف کنند و سعی صفحه 100 (Business plan)وکارطرح کسببازخورد مشتریان بسنجند. بجای اینکه 
 بومخود را بر روی  (Business model)وکارمدل کسبساعت  10بینی کنند، در کنند پنج سال آینده را پیش

قدم با مصاحبه با مشتریان اولیه خود، بهکنند و قدمپیاده می  (Business model canvas) وکارکسب مدل
تر، های کوچکها الزم است با برداشتن قدمآپاستارتپردازند. وکارشان میبه اعتبارسنجی فرضیات کسب

  .تر جلو بروندتر و با ریسک پایینشدهحساب

 ها باهم نیاز بهوکار و همچنین تفاوت آنکسبوکار و بوم مدل وکار، مدل کسبمفاهیمی از قبیل طرح کسب
 سازی و تشریح بیشتر دارد که در ادامه خواهد آمد.شفاف

 

 چیست؟ (Business model canvas)وکار بوم مدل کسب  - 7

وکار ی مدل کسببخش سازنده 9حال بسیار قدرتمند است که وکار ابزار ساده تصویری و درعینبوم مدل کسب
 ها شامل:کند. این بخشرا توصیف می

 کند که شرکت قصد دستیابیهایی را تعریف میهای مختلف از افراد یا سازمانبخش مشتریان: گروه -1
 ها را دارد.و ارائه خدمات به آن

 مشتری کند که برای یک بخشای از محصوالت و یا خدمات را معرفی میارزش پیشنهادی: بسته -2
 نماید.خاص ارزش خلق می

منظور ارائه ارزش پیشنهادی چگونه و از چه طریقی با کننده این است که شرکت بهکانال توزیع: بیان -3

خدمات پس از  –تحویل  -فروش -ارزیابی -رساندن -کند.)آگهیمشتریان خود ارتباط برقرار می
 فروش(

قرار های خاصی از مشتریان برند که شرکت با بخشکارتباط با مشتریان: انواع روابطی را توصیف می -4
 کند.می

های مشتری کسب دهنده درآمدی است که شرکت از هر یک از بخشهای درآمدی: نشانجریان -5
 کند. )فروش دارایی، حق عضویت،تبلیغات(می

وکار را تشریح های موردنیاز برای عملکرد صحیح مدل کسبترین داراییمنابع اصلی: مهم -6
 د.)فیزیکی، معنوی، انسانی(کنمی
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ترین کارهای موردنیاز برای خلق و ارائه ارزش موردنظر عملکرد صحیح مدل های اصلی: مهمفعالیت -7
 وکار. )تولید، حل مسئله و...(کسب

کند که باعث عملکرد صحیح مدل کنندگان و شرکا را توصیف میشرکای کلیدی: شبکه تأمین -8
 های استراتژیک و...(های مشترک، ائتالفگذاریبا، سرمایهشود. )همکاری با رقوکار میکسب

وکار با خود همراه دارد. کند که اجرای مدل کسبهایی را تشریح میها: تمام هزینهساختار هزینه -9
 های متغیر،...های ثابت، هزینه)هزینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چیست؟  (Business model)وکار مدل کسب -8

سب ست وکار چگونگی خلق،مدل ک ساندن و بد صیف میر شمارا تو شرکت  سط   کند. به بیانآوردن ارزش تو

  .کنرردآورد را توصررریف میوکررار اینکرره شررررکررت شرررمررا چگونرره پول درمیتر، مرردل کسرررربسرررراده

سب شان های بین بخشوکار همچون طرحی نگاه کنید که تمام جریانبه مدل ک شمارا ن شرکت  های مختلف 
ود و شدهد که محصول چگونه بین مشتریان شما توزیع میوکار نشان میسبدهد. همچنین دیاگرام مدل کمی

شما بازمیپول چگونه به شرکت  ساختار هزینهسوی  شان میگردد. و نیز  شمارا ن شرکت  دهد و اینکه هر های 
ها یا همکاران تجاری ها تعامل دارد و شرررکت شررما کجا با دیگر شرررکتبخش شرررکت چگونه با دیگر بخش

 .وکار شمارا پیاده کندکند تا کسبی پیدا میهمخوان
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وکار غالباً با دشواری همراه است زیرا در ای از واقعیت است. تعریف مدل کسبوکار ساختار سادهمدل کسب
بر اساس  وکارشده از مدل کسبشود، تعاریف ارائهوکار، معانی متفاوتی از آن برداشت میهای متفاوت کسبزمینه

 دهندگان تعاریف، ممکن است متفاوت باشد.ائههای اردیدگاه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:وکار میازجمله تعاریف مدل کسب

 های بنگاه، گیری در رابطه با استراتژیای از متغیرهای تصمیمکه چطور مجموعهای از اینخالصه
  کنند.شده عمل میمعماری و اقتصاد جهت ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای تعریف

 .بیان چگونگی منطق اساسی و انتخاب استراتژیک جهت خلق و دریافت ارزش درون یک شبکه ارزشی  

 راهم ها فها ایدهوکار ساختاری است که فرآیند خلق ارزش را با انتخاب گزینش تکنولوژیمدل کسب
  انتخابی ارائه دهد.کند تا به بازار هدف بندی میبندی خاص بستهها را در پیکرهآورد و آنمی

 تا فراتر  کندپیوسته است که به بنگاه مرکزی کمک میهمهای بهای از فعالیتوکار مجموعهمدل کسب
: دهندوکار دودسته فعالیت را در خلق ارزش سیستم توضیح میهای کسباز مرزهای خود برود. مدل

ها های طراحی )ابتکار، کارایی، مکملزمینهعناصر طراحی )محتوای تراکنش، ساختار، اداره تراکنش( و 
 کردن روی مشتری(و قفل

 
 چیست؟ (Business plan)وکار طرح کسب -9

وکار، وکارتان. درواقع طرح کسبنوشته و توضیحی است درباره آینده کسب Business Plan یا وکارطرح کسب

طور همان .ها را انجام خواهید دادکه چگونه آناینوکارتان خواهید کرد و سندی است درباره کارهایی که در کسب
م ی، به دلیل مبهم بودن فضای پیش رو، و لزوآپاستارتوکار که در صفحات قبل بیان شد، برای ایجاد یک کسب

ل شود، در عوض با استفاده از مدوکار استفاده نمیبا نیاز مشتری، از طرح کسب آپاستارتروز شدن تغییر و به
 آپاستارتنده پردازند و آیوکارشان میر و با مصاحبه با مشتریان اولیه خود، به اعتبارسنجی فرضیات کسبوکاکسب

 زنند. تر رقم میتر و با ریسک پایینشدهتر، حسابهای کوچکرا با قدم

 عبارت است از: وکارکسبدو فایده مهم طرح 

 را به کارآفرینانی کند که به دنبال تواند کمک شایانی وکار میطرح کسب :گذارجذب سرمایه
خوبی به نمایش وکارشان را بهاندازهای کسبخواهند اهداف و چشمگذار هستند و میسرمایه

 .گذاران احتمالی بگذارندسرمایه
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 تواند برای جذب نیروهای کار موردنیاز، بهبود وکار میهمچنین طرح کسب ن:گم نکردن مسیرما
طورکلی، پاسخ به این سؤال که چگونه شرکتمان را بهتر مدیریت کنیم، و به کنندگانمعامله با تأمین

 .مفید باشد

 :باشدوکار شامل موارد زیرمیبه بیان ساده، طرح کسب

 وکارتاناهداف کسب 

 هایی که برای رسیدن به اهداف مذکور داریداستراتژی. 

 وکارتانشناسایی مشکالت احتمالی پیش روی کسب 

 مشکالتهای حل این راه 

 ها و وظایف هرکدامشان(چارت سازمانی شرکتتان )شامل عناوین پست 

 وکارتانمیزان سرمایه موردنیاز برای تأمین مالی کسب 

 

 وکار چیستند؟بخش های اصلی طرح کسب -10

 ؛باشدبخش اصلی می 3وکاری شامل هر طرح کسب

 صنعتتان، ساختار کلیهای کلی مربوط به که شامل بحث وکار:کسبطرح مفهومی )کانسپت(  .1

 .باشدتان میوکارتان و محصول یا خدمات اصلیکسب

 :که در آن باید این موارد را توصیف و آنالیز کنید :وکاربررسی بازار کسب .2

 بازار شمارا چه کسانی تشکیل خواهد داد؟ 

 توان پیدایشان کرد؟هایی بهتر میچه زمان 

 چه زمانی و چرا ممکن است خرید کنند؟ 

  کسانی برای تصاحب این بازار باید رقابت کنیم؟با چه 

 ها باید به چه سطحی برسیم؟برای رقابت با آن 
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پردازید که درآمدتان، جریان نقدی شرکت، ترازنامه مالی و دیگر درنهایت به این می :بخش مالی .3
ک ی زیاد بهاحتمالوکارتان چگونه خواهد بود؟ برای این بخش بههای مالی مربوط به کسبنسبت

 !افزار حسابداری و یک حسابدار احتیاج پیدا خواهید کردنرم

 

 وکار چیستند؟موارد کلیدی در طرح کسب -11

مورد کلیدی دیگر نیز در طرح  7وکار موجود است؛ که در طرح کسبفوق الذکر بخش اصلی سه  عالوه بر
 موارد زیر است: شود که شاملوکار نوشته میکسب

 خالصه اجرایی .1

 وکارکسبشرح  .2

 های بازاراستراتژی .3

 تحلیل رقبا .4

 وکاربرنامه طراحی و توسعه کسب .5

 مالی شرکت-عوامل اقتصادی .6

 برنامه مدیریتی و عملیاتی .7

 

  چیست؟ (Startup Weekend) ویکند آپاستارت -12

رویدادی است حمایتی جهت تقویت روحیه مستعدانی که با ذهن خالق و پرسشگر خود در جستجوی راهی برای 

ویکند  آپاستارتها در فضای آن اند. وکار تکنولوژی محور هستند اما فاقد سازوکار رسمی و سازمانیایجاد کسب
گذار پیدا بسا سرمایهکنند، همکار و چهمیوکار را آموخته و جهت دستیابی به آن تمرین نحوه نگریستن به کسب

کنند و در صورت پیگیری و مداومت در کار قادر خواهند بود رؤیاهای کاری خود را متجلی سازند. این اتفاق می
ود و شخوبی است که برگزاری این رویداد با توجه به نو بودن آن در جهان، در کشورمان نیز پیگیری و اجرا می

رصتی ویکند ف آپاستارتوکار جوان کشور باشد. رویداد ای روشن برای صنعت کسبش آیندهتواند نویدبخمی
ی در تقویت و سع در اختیار کارآفرینان این حوزه قرار داده  )غالباً اینترنتی(وکاربرای بهتر دیده شدن فضای کسب

 نماید.می های غیررسمی و چابکاز طریق روش وکارها و ترویج فرهنگ ایجاد این نوع کسب
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 ویکند چیست؟ آپاستارتخصوصیات و مزایای -13

 ازجمله خصوصیات این فضا این است که:

 های خام اولیه با همفکری و بر مبنای اصول آورد، ایدهها به وجود میفرصتی برای پرورش ایده
 شوند.وپرداخته میوکار ساختهکسب

  ویکند ساختار دارد اما فاقد رسمیت خشک اداری است. این نوع اجرا و چابک بودن رویداد،  آپاستارت
جمعی کاری احساس یک نوع اتحاد و حرکت دسته برد و در آنخالقیت و هیجان را در فضا باال می

 بخش است. شود که بسیار انرژیمی

 زه الزم نفس یا انگیشتن تیم مناسب اعتمادبههای اولیه وجود دارند که به دلیل نداافراد زیادی با ایده
 ها یکدیگر را پیدا کنند. شود که آدمجلو را ندارند و در آنجا این فرصت مهیا میبرای حرکت روبه

 راین چیز نیست و بنابوکار ایده خوب است اما همهگیرند که برای شروع کسبکنندگان یاد میشرکت
گذاری و ناشی از افکار نو و با تحقیق نامناسب وارد فرآیند سرمایهآموزند که صرفاً به دلیل هیجان می
ی و صحبت آنان بسیار امیدبخش و یا عبرت آپاستارتافراد موفق یا ناموفق   اندازی نشوند. دعوت ازراه

 گیرنده است.

 

 ویکند به چه صورت است؟  آپاستارتبرگزاری -14

 گذاری درطورکلی به وجود آوردن فضایی پویا برای ورود و سرمایهویکند به آپاستارتهدف از رویداد جهانی 
ست که در شهرهای مختلف دنیا و در سه روز انتهایی بدین شکل ا آپاستارتوکار است. برگزاری عرصه کسب

 :شودصورت زیر برگزار میهفته به

 الزم  کنند و تیمروع به یارکشی میدهند و صاحبان ایده شهایشان را میکنندگان ایدهروز اول: شرکت

 .سازندبرای شروع کار را می

 بین افرادی که تخصص شود. درایندهند و کار شروع میها قرار میروز دوم: امکاناتی را در اختیار تیم
رند دا( مهارت و تجربه…سایت ونویسی، طراحی وب، برنامهآپاستارتاندازی های مختلف )راهدر زمینه

 .آیندها میتیمبه کمک 

 کنند تا نمونه ابتدائی محصول یا خدماتشان را تحویل دهندها تالش خود را میروز سوم: تیم. 

 .شودویکند تمام می آپاستارتکنند و داورها سه تیم برتر را انتخاب میدرنهایت 
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 ویکند نیاز به بهبود دارد؟ آپاستارتچه مواردی در  -15

هایی که پس از طور مثال تعداد تیمخورند که جای بهبود دارند، بهدر یک بررسی سطحی مواردی به چشم می
شده ویکند، فعالیتشان در حال ادامه باشد کم است و هنوز با آمار اعالم آپاستارتگذشت چند ماه از پایان جلسه 

 ویکند فاصله دارد.  آپاستارتاز سوی رویداد جهانی 

شود گسیخته شدن انسجام تیم طی زمان است که باعث میرسد یکی از عوامل اصلی این مسئله ازهمبه نظر می
گذار نبودن اعضای تیم موجب ایده به سرانجام نرسد. از سوی دیگر بازه کوتاه زمانی و در برخی موارد سرمایه

 آپستارتاهایی که نگاهشان به رویداد مشود که برخی مسائل درست یا واقعی تحلیل نشوند و این برای تیمی
 تواند تهدیداتی به همراه داشته باشد. می "یادگیری و تمرین روش"است نه  "شروع"ویکند 

شود و این امر یکی دیگر از مواردی ها پس از برگزاری رویداد عمالً دیده نمیهمچنین استمراری در ارتباط با تیم
قی آن ایتی و تشویهای حمتوان با طراحی یکسری برنامهمیزند که البته میاست که به عدم حفظ انسجام دامن 

 را برطرف نمود.

 ناب چیست؟ آپاستارت-16

ناب  آپاستارت.یک متدولوژی مدرن، محبوب و موفق کارآفرینی است (Lean Startup)ناب  آپاستارت
ر وکار یا محصول دسیستمی است برای ساخت یک کسب

 مؤثرترین راه ممکن برای کاهش ریسک شکست.

وکار و محصول همه اندازی کسبدر این رویکرد برای راه
وند که شوکار فرضیاتی تلقی میهای محصول و کسبایده

باید با آزمایش کردن سریع در بازار اعتبارسنجی شوند. این 
زمایش کردن علمی، بیرون دادن تکرار شدنی رویکرد بر آ

محصول و بازخورد مشتریان استوار است تا به یادگیری 
 معتبر برسد.

ناب به  آپاستارتهای مدیرت ناب، فلسفه همانند رویه
فایده و افزایش کارهای دنبال حذف کارهای بی

ری کالن گذاتوانند بدون نیاز به سرمایهها بآپاستارتای که گونهآفرین در طی فاز ساخت محصول است بهارزش
 نقص شانس موفقیت بیشتری داشته باشند.وکار مفصل و محصولی بیهای کسببیرونی، طرح
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وکار درازمدت در یک بازار غیرقطعی یا ناشناخته های کسبفروش محصول پس از رسیدن به نمونه نهایی، طرح
 کنند.ها پرهیز میها از آنناب آپاستارتد که  یا مفروضات اعتبارسنجی نشده همگی چیزهای هستن

ناب رویه سنتی  آپاستارتاریک ریس با معرفی رویکرد 
کند برد و بیان میوکار را زیر سؤال میاندازی کسبراه

ها در فرایند که رویه سنتی موجب اتالف وقت آدم
شود نرخ شکست شود. رویه سنتی منجر میکارآفرینی می

وپا باالتر رود و باید برای آن فکری کرد. وکارهای نکسب
ه گونساله اینرویه سنتی بر اساس دستورالعملی چند ده

گذاران سرمایه را به بنویسید، آن وکارطرح کسب است:
ارائه دهید، تیم را شکل دهید، محصول را معرفی کنید و 
در آخر با تمام توان شروع به فروختن کنید. احتماالً جایی 

نباله از رخدادها، شکست مهلکی را تجربه در این د

 .خواهید کرد

ها و مصرف منابع برای مواردی که ایجاد ارزش برای مشتری همچنین سیستم تولید ناب کاهش دادن هزینه
سر ها را در سراشود تا کارها و داشتهطور خاص متمرکز میگیرد. درنتیجه بهعنوان هدف در نظر میکند را بهنمی

 .لید به حداقل موردنیاز برای مشتری برساندفرایند تو

افزاری و توسعه نرم (Customer Development)ناب از ترکیب تولید ناب، گسترش مشتریان آپاستارت

 .های موفق به وجود آمدآپاستارتهایی از به همراه آموزه چابک،

 

 در چیست؟ "ناب آپاستارت"و  "آپاستارت"تفاوت -17

فت در درواقع می تارتتوان گ که راه آپاسررر ته اسرررت و ( solution)حلفرض بر این اسرررت  ناخ ناشررر
کنیم که ناب فرض می آپاستارتخواهیم آن را حل کنیم مشخص است. ولی در ای که می (problem)مسئله

 .خواهیم کشف کنیم که مشکل و مسئله دقیقاً چیستحل نامشخص است و ما میهم مسئله و هم راه
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 گویند؟ آپاستارتدهنده به چه نهادی شتاب-18

دهنده، شرکت اختصار شتابیا به( Startup accelerator یاSeed accelerator ) آپاستارتدهنده شتاب
یا نهادی است که از ابتدای کار یک 

آورند آن را تحت پوشش خود درمی آپاستارت
 کنندگان، پسو برای این کار از میان شرکت

 آپاستارتعنوان از مدتی کوتاه برگزیده و به

ها با دهندهکند. شتابانتخاب می
آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان  گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیتسرمایه

 .بهتر را خواهند داد های الزم برای کسب موفقیتوزشپروژه آم

 
 کنند؟ها به چه صورت عمل میدهندهشتاب-19

کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از ها کمک می آپاستارتها به صاحبان ایده و دهندهشتاب
ی هاها همچنین در تعیین هویت مشتریآنکاال و یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت رادارند ارائه دهند. 

ها ارائه دهندههایی که شتابرسانند. برنامههدف و تأمین منابع نظیر سرمایه و نیروی کار به صاحبان ایده یاری می
باشد و سعی ماه می 3دهند معموالً ازلحاظ زمانی محدود هستند و در اکثر مواقع این بازه زمانی در حدود می
ر ها داین بازه زمانی با فراهم آوردن اندکی سرمایه و محل کار و امکانات برای صاحبان ایده به آنکنند در می

 .رسیدن به هدفشان کمک کنند

گیرد ها قرار می آپاستارتهزار دالر در اختیار  20دهنده، مبلغی در حدود های برتر توسط شتابپس از انتخاب تیم

البته در قبال  .ماه فرصت دارند 6ها برای اثبات طرح خود و به مرحله تجاری رساندن آن چیزی در حدود و تیم
ها را از آن خود خواهد کرد. )این اعداد  آپاستارتدرصد در از سهام  20تا  10دهنده بین هزار دالر، شتاب 20این 

 باشد(ارج از ایران میهای خدهندهو ارقام مربوط به شتاب

دهنده فضا و امکانات سازی ایده خود فرصت دارند، شتابها برای پیادهماهی که تیم 6در طول مرحله دوم و 
کنند ها نظارت میدهد. در این زمان همچنین مربیانی نیز بر روی کار تیمها قرار می آپاستارتمناسب را در اختیار 

درنهایت و پس از پایان مرحله دوم،  .گذارندکنندگان به اشتراکخود را با شرکتنمایند تا تجربیات و تالش می
داوران تشریح کنند. در این گام نیز تعدادی دیگر از ها باید نتیجه کار خود را برای هیئت آپاستارتبار دیگر یک
ند. دهنده دریافت نمایز شتاباین فرصت رادارند تا سرمایه اصلی را ا آپاستارتشوند و تنها چند ها حذف میتیم



 ...بدانیدآپ استارتباره آنچه که باید در 
 

  

  
 

19  
 

 

 
 

کنیم که معموالً این شود. بد نیست اشارههزار دالر را شامل می 100ای که معموالً عددی  نزدیک به سرمایه

 .شودنیز همراه می آپاستارتدهنده در افزایش سرمایه با افزایش سهام شتاب

ها و اعضای تیم تدارک شی برای صاحبان ایدههای آموزهمچنین در طول هفته کالس آپاستارتهای دهندهشتاب
شود ارتباط ها میزمان کوتاه نصیب صاحبان ایدههایی که در این مدتترین فرصتبینند. درواقع یکی از بزرگمی

گذاران رمایهوکار، سهای مدیریت کسبالتحصیالن رشتهای از متخصصین، کارآفرینان، فارغها با شبکهو اتصال آن
 باشد. های دیگر میور مدیران شرکتطو همین

 
 بوم کارآفرینی به چه مفهومی است؟زیست-20

غیر جررانرردار  جررانرردار و  بوم، محیط متشکل از همه موجودات منظور از اکوسیستم یا زیست
خاص  کان  م ست که در یک  شید ا فیزیکی مانند هوا، آب، خاک و نور خور

شته و درنهایت منجر شد و  به بر یکدیگر اثر متقابل گذا ر
هرای خراص از موجودات در طی زمران پرورش گونره

 .شوندمی

متخصصان حوزه مدیریت و اقتصاد نیز این واژه را از زیست شناسان به 
ای از کارآفرینان، نهادهای مالی اند و در عرصرره اقتصررادی، به مجموعهعاریت گرفته

سرمایه سب گذاران خطرپذیر،)مانند:  شتگان ک شتیبان )نظیر و بانک 2وکارفر سایر نهادهای پ ها( و 
شگاه سازماندان شد و پارکهای دولتی تنظیمها،  صنعتی، مراکز ر صادی و  و  های علم و فناوریکننده روابط اقت

سب…های حمایت مالی وصندوق  کار، تعداد کارآفرینانی که در چندو( و فرآیندهای کارآفرینی )نظیر نرخ ایجاد ک
دست بهطور رسمی و غیررسمی دستزنند یا میزان تمایل به کارآفرینی( که بهبه کارآفرینی می کار دستوکسب

 .دشوبوم کارآفرینی گفته میدهند تا عملکرد کارآفرینی را در یک منطقه خاص ارتقا دهند، زیستهم می

 

 

                                            

 گذار فرشته بندرت در مدیریتیک شریک، سرمایه برخالفد. نکنرا فراهم می یک یا چند شرکت نوپا سرمایه غالباً افراد، است که گذاریسرمایه2 

 کنند.وکار عمل می. این افراد مشابه خیرین در عرصه کسبکندشرکت دخالت می
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 های موفق ایران را نام ببرید؟ آپاستارتنمونه هایی از -21

  زرین پال"و  "جیرینگ"مجازی: ایده کیف پول" 

، جیرینگ و زرین پال هستند.  PayPal دو شرکت بزرگ و فعال در زمینه کیف پول مجازی یا به عبارتی کپی
ای از اپراتور همراه اول است و با قدرت زیاد پا به این رقابت گذاشته و زرین پال هم با استفاده جیرینگ زیرشاخه

های مختلف طراحی و مدیریت ترین سرویس پرداخت آنالین در پلتفرمبه معروفاز تیم خالق توانسته خود را 

 .سایت تبدیل کندوب
  :نت برگ"و  "تخفیفان"تخفیف گروهی" 

ها در تخفیفان و نت برگ پیشرو در معرفی تخفیف گروهی در ایران هستند. هردوی این شرکت آپاستارتدو 
را  ای گفته که ایده نت برگیان صاحب ایده نت برگ در مصاحبهشروع به فعالیت کردند. آقای صادق 1390سال 

 .هزار نت برگ بفروشد 250سال توانسته بیش از  4میلیون تومان سرمایه خانوادگی شروع کرده و در  20با 

  :30تاپ"و  "اسنپ"ایده تاکسی شهری" 

ه باشد و دون اینکه تاکسی داشترانی دنیا باشد بترین شرکت تاکسیدر دنیا توانسته بزرگ (UBER) شرکت اوبر

صوص آن و تنها کافی است اپلیکیشن مخ تواند تاکسی هم باشد تنها پلتفرمی است که هر کس با اتومبیلش می
 آلمانی راکت اینترنت آپاستارتای از شرکت بزرگ را داشته باشد. در ایران نیز شرکت اسنپ که زیرشاخه

(Rocket-Internet)   سازی کند. در همین راستا چندی است شرکت اوبر را در ایران پیادهاست توانسته ایده

 .نیز فعالیت خود را شروع کرده است 30تاپ رقیبی به نام

  :بدوفود"و "زودفود"دلیوری و تحویل غذا" 

شرکت آلمانی راکت اینترنت در تهران است و خیلی سریع در تهران به معروفیت باالیی  آپاستارتبدوفود اولین 
سرویس دلیوری غذا در کمترین زمان به همه نقاط تهران است. در راستای موفقیت  آپاستارت. ایده این رسید

بدوفود، زودفود نیز به موفقیت باالیی رسید و طولی نکشید که شرکت راکت اینترنت توانست رقیب خود یعنی زود 

 .کندفود را نیز بخرد و اکنون هر دو شرکت را اداره می

 بامیلو"و  "دیجی کاال"ترنتی: فروشگاه این" 

های مختلف شروع به خیلی سریع شرکت (Amazon, Ebay) های آمازون و ای بیپس از امپراتوری سایت
با یک فروشگاه کوچک شروع  1384های اینترنتی خود کردند. در ایران نیز دیجی کاال در سال ساخت فروشگاه

عنوان رقیب توسط راکت اینترنت شروع شد و سعی کرده امیلو بهکارمند دارد. ب 1100سال  10شد و در کمتر از 

 .هایی مشتریان خوبی جذب خود کنددهی قوی در کنار برگزاری فستیوالهای مناسب و سرویسبا تخفیف
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 ضمیمه

 به اجمال معرفی می شوند. در ایران برگزارشدهویکند های  آپاستارتبرخی در این بخش 

  ویکند ایران آپاستارتاولین 

ستارتاولین  ضور  1391سال  ورماهیشهر 15در  ایرانویکند  آپا مند به کننده و عالقهشرکت 120با ح
 یشررهرهاتیم برگزار شررد و اکنون نیز در  10در قالب  ایراننفر از کارآفرینان برتر  20کارآفرینی در کنار 

 کامالً طوربهمدیریت و هدایت رویدادهای کشور  تهرانویکند  آپاستارت. در  شودمیمختلف کشور برگزار 
معتبر داخلی  یهاشرکتو  هاسازمان، هادانشگاهو با کمک و حمایت  ایرانمستقل توسط کانون کارآفرینی 

 .شودمیانجام 

 ویکند سبز آپاستارت 

 ، منابع طبیعی وسررتیزطیمحویکند سرربز، حول محور  آپاسررتارت
گان شرررودمیپاک برگزار  یهایانرژ ند یداد دار خاطبین این رو . م

یده عاالن ا جاری، سرررتیزطیمح یحوزههای سررربز، ف مدیران ت  ،
صین  ص سبمتخ سرمایه وکارک صصو  ستند. مربیان این رویداد نیز افراد خبره و متخ  یحوزهدر  گذاران ه

 .هستند ستیزطیمح و انرژی، طراحی، یسینوبرنامه، فنی و وکارکسبکارآفرینی، 

ستارت ساختن محیطی برای طرح و اجرای ایده آپا سبز با فراهم  ، تسیزطیمححفظ  باهدفهایی ویکند 
ویکند سبز  آپاستارتدهد. اولین هدیه می زیستمحیطسبز را به دوستداران  وکارکسبفرصت شروع یک 

 .کارآفرینی برگزار شدزمان با هفته جهانی هم 1394آبان ماه سال  29و  28، 27های در تاریخ تهران

 ویکند گردشگری تهران  آپاستارت 

شتاب دهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  مرکز 
ماه سرررال  تدای تیر نه برگزاری  93که از اب یت خود را در زمی عال ف

ستارت ویکند، آغاز کرده است تاکنون توانسته است رویدادهای  آپا
شور برگزار کند. یکی از آن سر ک سرا ستارتها متعددی را در   آپا

 باشد.در کاخ نیاوران برگزار شد، می 94ویکند تهران با موضوع تخصصی گردشگری،که در خرداد 
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  ویکند تبریز آپاستارت  

رویداد مهم محلی در عنوان یک ویکند تبریز به آپاسرررتارت
ش المللی در تالحوزه کارآفرینی، با رعایت اسررتانداردهای بین

است تا برای توسعه کارآفرینی و پدیدآوردن اکوسیستم کارآفرینی 
 آغاز نموده است. 92ویکند تبریز کار خود را از سال  آپاستارتدر شهر تبریز قدمی برنهاده باشد. 

 ستاک( تریگر شریف آپاستارت( 

ده تا ایدهشای اینترنتی است که توسط دانشجوهای دانشگاه شریف برای دانشجویان طراحیستاک سامانه
های خالق و جذاب علمی خود را تبدیل به فرصرررت کنند و در آبادانی این مرزوبوم سرررهیم 

شند، یکی از طرح سامانه با ستارت"های این  سال جاری  "تریگر آپا ست که در  ا
 6 نواره در حال برگزاری است. این جشنواره طی ششمین دوره این جش

روز اول  4شررود که در روز در دانشررگاه صررنعتی شررریف برگزار می
ر شود و دهایی مرتبط با اهداف و موضوع این جشنواره برپا میکارگاه

شرررود با توجه به کنندگان خواسرررته میپایان روز چهارم از شررررکت
های خود را انتخاب کنند تا بتوانند میتیهم انددادههایی که انجام مالقات

 .خود را برای کار تیمی این برنامه آماده کنند

خود  یهادهیاو  هاطرحتیم ها و بیان  یارائهدر روز شررشررم جشررنواره و پس از 
 .گردندیماعالم  برندگانپس از پایان داوری و مشورت داوران 

 نموده و تاکنون ادامه داشته است.آغاز  93ستاک فعالیت خود را از اسفندماه سال 
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