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What is a start up?
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عوامل رشد یک جامعه استارت آپی چیست؟

startup ecosystem



.باشنداستارت آپی  جامعه رهبران باید کارآفرینان -1

.داشته باشندتعهد طوالنی مدت رهبران باید -2

.کندمشارکتافراد که تمایل دارند باید بتواند در آن -3

.داشته باشدهمکاری تمام اعضایش و با فعالیت های مستمر باید استارت آپی  جامعه -4

startup ecosystem



استارت آپ ها 

دانشگاه ها

سرمایه گذارن

بزرگشرکت های 

حامیدولت و سازمان های 

(مشاوران، منتورها، کوچ ها)خدمات دهنده گا ن ارائه 

هاشتاب دهنده -مراکز رشد -مراکز نوآوری 

اکوسیستم استارت آپیاعضای 



startup ecosystem

Venture Capitals                    Angel Investors                   Crowdfunding







startup ecosystem

Incubators                              Accelerators     Science & Technology parks





Y Combinator created a new model for
funding early stage startups.

www.ycombinator.com

1600وقرارگرفته اندآنحمایتتحتاستارت آپ900ازبیشتابه حالزمانآنازواستنمودهآغاز2005سالازراخودکارشده،واقعکالیفرنیادرکهشتاب دهندهاین

برنامه هایازدورههردرشتابدهندهاین.دارندارزشدالرمیلیارد30ازبیشحاضرحالدرشتاب دهندهاینازخروجیشرکت هایسهام.نموده اندپشتیبانیآنازسرمایه گذار

.می نمایدارائهمالیومشاوره ایآموزشی،خدمات،استارت آپ100بهمی گیرد،انجامماه3مدتبهکهخودشتابدهی

http://www.ycombinator.com/


ذارانمعیارهای ارزیابی استارتاپ توسط سرمایه گ



رویدادهای استارتاپی



.  استحرفه ای تجربه ها و توسعه ارتباطات هدف این رویداد، انتقال 

مفکر صاحبان ایده، برنامه نویس ها، طراح ها، سرمایه گذاران، مشاوران و سایر عالقمندان به کسب و کار در هکارآفرینان، 

.می پردازند و شبکه های همکاری شکل می گیردگرد هم آمده و به بررسی ایده ها و فرصت ها 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2mof7oc3aAhWO2qQKHf5xCpgQjRx6BAgAEAU&url=http://farmad.me/325/%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D9%BE-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C/&psig=AOvVaw3RhcVnTPZQXk4yGObSJ56B&ust=1524465302635273
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2mof7oc3aAhWO2qQKHf5xCpgQjRx6BAgAEAU&url=http://farmad.me/325/%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D9%BE-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C/&psig=AOvVaw3RhcVnTPZQXk4yGObSJ56B&ust=1524465302635273


کنندگانتشرکبرنامهایندر.گرددمیبرگزارمتوالیروزسهدرکهباشدمیدنیاسراسردرتجربی-آموزشیرویدادیکرویداداین

تشکیلگروهکرده،مطرحراهاایدهساعت54زمانمدتطیتانمایندمیشرکتمتفاوتهایتخصصباومختلفسنیهایگروهدر

.درآورد(BM)کاروکسبمدلیااولیهنمونهصورتبهودهدتوسعهراایایدهگروههرودهند

:اهداف رویداد

هااستارت آپتشکیل 

هاآموزش های الزم به استارت آپارائه 

های برترسرمایه گذار برای استارت آپجذب 
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طبقبرترآپهایاستارتوپردازندمیخوددستاوردهایوتیممعرفیبهایدقیقه5الی3محدودزمانمدتدرآپهااستارترویدادایندر

باعرصهاینصاحبنظرانوموفقآپهایاستارتگذارانبنیانتوسطهاییسخنرانیهمچنین.شوندمیانتخابرویدادداورانوحاضریننظر

.گرددمیارائههاآپاستارتتوانمندسازیهدف
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ماهه فرصتی چند روزه تا چندنیم روزه ارائه و های مختلف طی یک رویداد در این رویداد مسائل و مشکالتی در حوزه 

.می گیرداختیار شرکت کنندگان قرار در ( (MVPو تهیه حداقل نمونه اولیه جهت ارائه راهکار 

در روز . می نمایدتأمین ایده تیم ها در طول مدت توسعه ساختهای الزم را برگزاری رویداد منتورها، تجهیزات و زیر تیم 

.می گرددرقابت گذاشته شده و جوایزی به برگزیدگان اهدا راهکارها و نمونه های اولیه به برگزاری، 
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هاTEDx.استشدهاندازیراه1984فوریه23از".دارندگسترشارزشهاایده"شعارباارزشمندهایایدهگسترشهدفباTEDالمللیبینرویداد

فناوری،بامرتبطتواندمیسخنرانیموضوعات.هستندTEDرویدادهایبهمربوطویدئوهایپخشوزندههایسخنرانیشاملوTEDبومیرویدادهای

..باشد...وفلسفههنر،



Briefing
(نشست توجیهی با سرمایه گذاران)

جلسهیکدرشودمیتالشوشدهآشناآپیاستارتاکوسیستمباصمیمیفضاییکدرگذارانسرمایهرویداد،ایندر

..شودگرفتهیاریهاآپاستارتگذاریسرمایهجذببخشریزیبرنامهبرایگذارانسرمایهخودازاندیشیهم



Business Road Showبازارتوسعهوبازاریابیرویدادهایسلسله

مختلفشهرهایوجغرافیاییمناطقدرهاکنفرانسوجلساتشامل

.هاستاستارتاپهدفبازاربامتناسب

سرمایهجذبوگذارانسرمایهبااندیشیهمها،طرحارائه:هدف
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!اناکوسیستم استارتاپی ایر



 وکارهای نوپایتوانمندسازی و تسهیل گری کسب



 وکارهای نوپا گری کسبمرکز توانمندسازی و تسهیل

داشته اندفعال در کشور عمر کمتر از یک سال  ICTاز استارت آپ های درصد ۶۰حدود 

براساس است، بسیار جوان ایران  آپی  بوم استارتزیستدر کشورهای اروپایی می توان نتیجه گرفت  آپ ها استارتمقایسه با متوسط عمر در 

اروپایی کمتر از یک سال عمر داشته و حدود  آپ های استارتدرصد ۱۶حدود  (ESM)اروپاییگزارش سازمان نظارت بر استارت آپ های 

استارت آپ ها بیشتر از یک سال عمر داشته انددرصد ۸۴



 وکارهای نوپا گری کسبسازی و تسهیلمرکز توانمند



 وکارهای نوپامرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب



!!!، مستقر هستند تهراندرصد استارت آپ ها در زیست بوم استارت آپی ایران در یک شهر یعنی ۶۰حدود 

وکارهای نوپا گری کسب مرکز توانمندسازی و تسهیل






