
 

 وکارهای نوپا )استارتاپ( کسب

Startup 

نداشته و در محصوالت و  پیشینیسازمان یا شرکتی موقتی که سابقه 
های نوین،  هایی که با ظهور فناوری . شرکتخدمات خود نوآوری دارد

شده برای تولیدد و ررهده خددماتی     های الکترونیکی تسهیل با تجارت
گیدری از   و بدا بهدره  ایجاد و گسترش یافتند، رشددی پرشدتاد دارندد    

های نوین، توان بالقوه زیدادی در سدازش بدا ترییدرات دنیدای       فناوری
 معاصر دارند.

 

 استقبال رو به افزایش است. این کارآفرینی استقبال از امروزه
متولد    1995 تا 1979سالیان  نسلی است که درمیانه سویاز 
 نیز خواند ه  Y( این نسل را که نسل 2016ان . یاژیچی ) ش ه
کند  و انتادار    شون ، رهبران نوظهور فناوری توصیف مدی  می
را تشکیل دهند    کار نیروی چهارم ، سه2025رود تا سال  می

 محدور  فنداوری  هدای  مشخصده  و و بازتابی از اقتصاد جهانی
 کدارآفرینی   نمدود  راسدتی  بده  نوپاهدا  (.Yazici, 2016) شون 

 از (Skala, 2019) دیجیتدال  عصدر  تکامل در ویژه به نوآورانه
 است. نسل این سوی

 انقدب   بدا  کدارآفرینی،  کده  کند   می بیان (2011) راجرز 
 متحد ه  ایاالت در م 1980 دهه اوایل به آن آغاز )که فناوری

 سدب   فناورانده  هدای  پیشدرفت  زیدرا  کرد، رش  گردد(، می بر
 شدود،  مدی  ج ی  های محیط در تازه کارهای و کس  گسترش
  ش ن . ساخته اینترنت بستر در که هایی شرکت مانن 
 بلکده  نیسدت،  ندوآور  خ مت یا محصول توسعه تنها نوپا 

 نوپاهددا، (.Ries, 2011) اسددت کددار و کسدد  توسددعه دربدداره
 یا محصوالت افزودن با که هستن  اقتصادی مهم ان ازهای راه

 مشداغل،  از چشمگیری شمار ایجاد و بازار به ج ی  خ مات
 پژوهشدگران  (.Kollmann et al, 2016) کنن  می ثروت تولی 
 کرچکوف و بیرچ رینول ز، دیوی سون، شومپیتر، مانن  زیادی
 ایجداد  اصلی سرچشمه نوپاها، که دهن  نشان تا کردن  تبش
 هسدتن   ای منطقده  رش  آننتیجه  در وفناورانه  نوآوری شغل،

(Luger & Koo, 2005.) 

 همدراه  اینترنت، گسترش و رش  با جهان، در نوپاها رش  
یدا   بدرخط)آنبین(  کدار  و زیدرا گسدترش کسد     اسدت،  ودهب

 حالددت بددا مقایسدده در )اپ( کدداربردی برنامددهکددارگیری  بدده
 شدکل  واقعدی  محیط در اق اماتهمه  که( آفبینخط ) برون

 کدار  و کسد   م ل این .ی داردکمتر بسیارهای  ، هزینهگیرد می
 و آورد دست هب جایگاهی توانست سنتی های شرکت کنار در
 سدپ   شد .  متولد   نوپاهدا  ندام  به ها شرکت از  ی یج نوع

 سدود  یدا  بیشدتر  سدرمایه  بازگشت ه ف با مردم یا ها سازمان
سدان   بد ین  تدا  نمودن  نوپاها در گذاری سرمایه به آغاز باالتر
شدون    مشدخ  ی زمدان  م ت در را نوپاها بالقوه رش سب  

(Oliveira & Zotes, 2018.) 
 

 نوپاها ظهور

 و PHP، ASP، Servlets مانندد نددوینی هددای  فندداوری ظهددور
JSP،  بدود   پویداتر  و تر جذا  هایی وبسایتبه معنی گسترش

 آن بده  )کده  اینترنت با خ مات و محصوالتکه با آن فروش 
 هدا،  ویژگدی  ایدن  .تسهیل ش  گوین ( می الکترونیکی تجارت
بندابراین شدمار    و داد بهبدود  را هدا  وبسدایت  گرافیکی کیفیت
اسددتقبال کردندد   اینترنددت کددارگیری بدده از مددردم از زیددادی

(Sampaio, 2007: 7.) م  1990 دهه از قبل تا« نوپا» اصطبح
 ازکدارگیری   بده  گسدترش  و بدود  ش ه شناخته مریکاا در تنها

 یداهو،  و گوگدل  مانند   هدایی  شرکت ناگهانی رش  و اینترنت
 در کده  نوپاهدایی  .شد   جهدان سب  رونق آن در میان مدردم  

همچون اینترندت   ابزاری ش ن ، ایجاد ،م 2000 سال سرآغاز
 ایدن  اینترندت  .یافتن  خود کار و کس  کمک به گسترش برای

 بدد ون را خدود  محصددوالت تدا  سداخت  قددادر را هدا  شدرکت 
 و آزمدون  به زیادی عملیات ب ون کنن ، تبلیغ زیاد های هزینه
 و کنند   شناسدایی  را ارتقدا  هدای  فرصدت  بزنن ، دست تست
 Oliveira and) دهند   بهبدود  را خدود  محصدول  هدای  نسخه

Zotes, 2018.) 

 
 آن توسعه و نوپا

 مدوقتی  ای مجموعده منزلده   به نوپا، SEP نهاد تعریف براساس
 وکدار  کسد   مد ل  بده  یدابی  دسدت  بدرای  که شود می تعریف
 بندابراین  شدود.  می ایجاد و طراحی تکرارش نی و پذیر مقیاس
ی بخشد  ،کار پرمخداطره ج ید    و ، کس توان  می نوپا تعریف
 باش . موجود سازمان در ج ی  وکاری کس  واح  یا ج ی 

 توصدیف  مدوقتی  یسازمانمنزله  به را نوپا (،2005) ببنک 
 و کند   می تولی  باال فناوری با نوآورانه محصوالت که کن  می

 از را نوپاهددا تعدداریف، ایددن .ندد ارد پیشددینی عملددی سددابقه
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 بدازار  و داشدته  بیشدتری  منابع که )فعلی( مستقر های سازمان
  (.Blank, 2005)کن   می متمایز کنن ، می اداره را بالغی

 تولید   برای که دان  می انسانیی نهاد را نوپا (2011) ر یز 
 زیدداد قطعیددت عدد م شددرایط در ج یدد  خدد مت / محصددول
 کند   می تعریف موقتی سازمان را نوپا او است. ش ه طراحی

 پدذیر  مقیداس  و رتکرارپذیکار  و کس  م ل ایجاد ه ف با که
  (.Ries, 2011) است آم ه وجود به
 مدوقتی  سدازمان منزله  به را نوپا (،2012) دورف و ببنک 

 و شد نی تکرار پدذیر،  مقیداس  کار و کس  م ل که با پیروی از
 نوپا میان تفاوت ببنک، تعریفدنبال رش  است.  به ،سودآور

 عد م  هماندا  کده  کند    مدی  مشخ  را کوچک وکار کس  و
 مدد ل داشددتنبنددابراین  و رشدد  بددرایی صدد  در صدد  لتمایدد
 (.Blank & Dorf, 2012) اسدت  ناپدذیر  مقیداس  کاری و کس 
 نوپدا  بهتدر  شدناخت  سدمت  بده  را مدا  تعریدف  ایدن  در آنچه
 است: ش ه خبصه زیر موارد در ،کشان  می
 بدرای  آنهدا بدا   نوپاهدا  کده  است قالبی :کار و کسب های مدل

 بده  را شد ه  تولید   ارزش و آفریند   مدی  ارزش خود مشتریان
 روش ،بدرای نمونده   کنند .  مدی  تبد یل  شدرکت  بدرای  درآم 
 یعندی  ،یهتلد  در یاتاق اجاره یا محصول، تبلیغ برای ج ی ی

 .«اجتماعی مشکبت» برای کار و کس  حل راه
 اینکدده بددرای محصددوالتتکددرار  قابلیددت :تکتترار قابلیتت 

 گیرند ،  قدرار  کنند ه  مصدرف  اختیدار  در همیشدگی  صورت هب
   سازی. سفارشی به کم نیاز و تقاضا از نار صرف

 گرفتن نار در با ،گسترده مقیاس برای توانایی :پذیری مقیاس
 رخی سدریع  رش  که طوری هب  است مشتریان از باالیی حجم
 رشدد  درآمدد ، بددا مقایسدده در عملیدداتی هددای هزیندده ودهدد  
  باش . داشته تری آهسته
 ایدن  به مستقیم طور هب شرایط این :شدید قطعی  عدم شرایط
 و مدالی  حیدات  بدازار،  تحلیلبرخبف  کهاشاره دارد واقعیت
 قابل مشتریان سوی از پذیرش و آن موفقیت، با نوپا عملیاتی
  نیست. بینی پیش
 کده  هستن  جوانی یا ،ش ه متول  تازه های شرکت نوپاها، 

 کدرده،  تدبش  خدود  رشد   و پتانسدیل  بده  یدابی  دسدت  برای
 در و آورند   مدی  وجدود  بده  ج ی  مشاغل برای هایی فرصت

 بدر  را جهدان  اقتصدادی  رشد   از زیادی بخش اخیر،سالهای 
  (.Akkaya, 2020: 138) ان  داشته عه ه
 صدورت  اروپدایی  نوپاهدای  از سدال  هدر  که گزارشی در 

 Kollmann) شدون   می شناخته ویژگی سه با نوپاها گیرد، می

et al, 2016:) 
 دارن . مرع سال 10 از کمتر نوپاها -

 هددای مدد ل یددا و/ فناورانددهی نددوآورهددای  ویژگددی نوپاهددا -
 .کار دارن  و کس 

 فدروش  رشد   و کارمند ان  داشدتن  بدرای  تبش در نوپاها -
  هستن .چشمگیر 

 نابدالغ  و جدوان ، را نوپاهدا  ویژگدی  چهدار  (2000) ساتن 
سدرانجام   و سدهام اران  طریدق  از نفدو   مح ود، منابع بودن،
  دان . می پویا رهایبازا وها  فناوری

 چرخه ناریه نوپا، توسعه بهتر درک برایمناسبی  دی گاه 
 را نوپدا  عمدر  چرخده  (2002) کدران نمونده   برای است. عمر

 از مرحلده  آغداز  اول، مرحلده  داند :  مدی  مرحلده  چهاردارای 
 از دوم، مرحلده  .اسدت  فدروش  نخسدتین  تا ای ه سازی مفهوم
 اند ازه  بده  حصدول م کده  است زمانی تا فروشنخستین  آغاز
 یند  افر بدر تدثثیر   بد ون  ،ج ی  مشتریان به عرضه برای کافی

 آغاز بازار در سهم کس  با رش  مرحله باش . پای ار توسعه،
 کده  اسدت  زمدانی  نهایی مرحله است. سوم مرحله و شود می
 یمحصول گسترش دنبال هب و ش ه تب یل یبالغ شرکت به نوپا
 اقد امات  عمدر، خده  چر مراحدل  از یدک  هر در .است نوآور

 در توانند   مدی گونداگون   ابزارهدای  کهشود  می انجام متفاوتی
 Edison)یاری رسانن   کارآفرینان به اق امات ایندادن  انجام

et al, 2015.) 
 و دقیدق ی تعریفد وجدوی   در جسدت  (2005) کو و لوگر 

 تعاریفهمه  که دریافتن  ادبیات بررسی از پ  نوپا، از جامع
 ،«فعددال» ،«ج یدد » :اسددت شددر  سدده ، دارایشدد هعرضدده 

 هویدت(  )یا موجودیت را نوپا شر  سه این با آنها .«مستقل»
، ن اشدته  وجدود  این از پیش که کنن  می تعریفکاری  و کس 

 کارمندد  یددککددم  دسددت اسددتخ ام بددهیعنددی ج یدد   آغدداز 
، یعندی فعدال   نماید   خدود  انجدام  زمدان  م ت در بگیر حقوق

 آن از ای شدعبه  یدا  و دموجدو  و مسدتقر  شرکت وزیرمجموعه



 نوپا )استارتاپ( یکس  وکارها

 3 

 (.Luger & koo, 2005مستقل)، یعنی نباش 

 کارکندان  اساس بر را نوپاها (2005) همکاران و هیسریچ 
 کردند   تقسدیم  اصلی دسته چهار به درآم ی رش  سرعتِ و
   است. ش ه داده نشان( 1) ج ول در بن ی تقسیم این که
ره دربدا  ش ه انجام تحقیقات از برخی (2006) لن و سای 

 .کردند   مقایسده  هدم  بدا  را عمر چرخه دریچه از نوپا توسعه
 کده  طدوری  هبد  ده ، می نشان را آنها مقایسه نتایج( 2) ج ول
 اق امات و رفتار از فهرستیدربردارن ه  مرحله محتوای ستون

  .دهن  می انجام کارآفرینان که است م یریتی
 را نوپدا  عمدر  چرخه (2015) کثیم کاواموریتا و زاده سبم
 مرحلده  و )اولیه( ای دانه مرحله ان ازی، خودراه مراحلدارای 
 اقد اماتی  انجدام  بدا  کارآفرین اول، مرحله در دانن . می ایجاد
 تبد یل  سودآوریکار  و کس  به را خود ای ه تا کن  می تبش
 اعضدای  از کدرده،  تدیم  آوری جمدع  به اق امبرای نمونه  ،کن 

 و کند   مدی  گدذاری  ایهسدرم  تقاضدای  خود دوستان و خانواده
 البتدده گیددرد. مددی کددار بدده را خددود شخصددی مددالی منددابع
 کده  است ای خبقانه های روشمعنی  به گاهی ان ازی خودراه
 مندابع کدارگیری   بده  مانند   شدود  می انجام کارآفریناناز سوی 
 اولیه، نمونهگسترش  تیمی، کار با بع ی مرحله .کاربرد  ب ون
 ،(ونچددرکددار پرخطددر )  و کسدد  ارزیددابی بددازار، بدده ورود
 هدا  دهن ه شتا ، مانن  حمایتی های مکانیسم برایوجو  جست

 زمدانی  نوپدا  شود. می شناخته نوپا رش  برای گذاری سرمایه و
 بده  فروختده،  را خدود  محصول که شود می ایجاد مرحله وارد
 کند .  می استخ ام را خود کارکناننخستین  و ش ه وارد بازار

 ( نشان داده است.  1) شکلاین چرخه در  مراحل
 از کمتدر  نوپاهدای  بررسی با (2012) النگن و گروئنوگن 
 سدال  سه در نوپاهاگسترش  عوامل یوجو جست به سال، 15
 در که کردن  طراحی مفهومی م ل و پرداختن  ان ازی راه اول

 (Hisrich et al, 2005. انواع نوپاها )1جدول 

 تشریح تعریف نوع
کده   یکدوچک کار پرمخداطره)ونچر(   و کس  سبک زن گی

 مالکددان خددود را پوشددش داده و معمددوال   
 ن ارن . یرش 

 ها نفر پ  از سال 40-30رش  کارکنان تا 
 میلیون دالر 2درآم  سالیانه 
 توسعه و به تحقیق بودجه مح ود

توسعه شکل گرفتده و   و تحقیقبا شرکتی که   شرکت بنیادین
 عمومی نیست. معموال 

 سال 10تا  5نفر در م ت  400تا  40رش  کارکنان از 
 میلیون دالر 20تا  10درآم  سالیانه 

مخاطره  کارهای پر و کس 
با پتانسیل  (ییونچرها) یا 
 باال

ت سددرمایه پتانسددیل رشدد  بدداال و دریافددبددا 
 گذاران از سرمایه چشمگیر

 سال 10تا  5نفر در م ت  500رش  کارکنان تا 
 میلیون دالر 30تا  20درآم  

 بیشتر از رش  سریع پتانسیل بسیار باالی رش  با ها غزال

 

 
 (Tsai and Lan, 2006از دیدگاه چرخه عمر ) نوپا. مقایسه تحقیقات انجام شده در مورد توسعه 2جدول 

 محتوای مرحله محقق )ها( مدل

 / مبادله.ان ازی تکنولوژی و سازمان راه/ فرصت Bhave (1994) ای سه مرحله
 / رش / ثبات.تجاری سازی/ سازی و توسعه مفهوم Kazanjian (1988) ای چهار مرحله
 / رش  طبیعی/ مانور استراتژیک./ م ل/ راه ان ازیاصول/ نمونه اولیه Galbraith (1982) ای پنج مرحله
ای  ده مرحله

 )م ل نقطه عطف(

Block and 
MacMillan (1985) تکمیل / تامین مالی اولیه/ تکمیل نمونه اولیه محصول/ توسعه مفهوم، تکمیل تست محصول

/ اق امات اولیه رقابتی/ فروش اولیه/ تولی  دسته اولیه/ تست بازار/ تست تجهیزات
 .ها سازی اولیه قیمت مسانه/ اصبحات اولیه

 



 نوپا )استارتاپ( یکس  وکارها

 4 

 کند .  می تعیین را نوپاها موفقیت و رش  اصلی، عامل سه آن
 هدای  ویژگدی  نوآوری،ارگیری ک به مزایای بودن فرد به منحصر
 اصدلی  عامدل  سده  نوآور و کارآفرین شخ  و نوپا سازمانی
 ,Groenewegen and Langen) هسددتن  نوپاهددا موفقیددت

2012.) 
 یدادگیری،  و سدازگاری  خوداتکدایی،  تعه ، مانن  عواملی 

 و نوپا هایکار و کس  در اکتشاف مرحله در عوامل ترین مهم
 مرحلدده در یددادگیری و تعهدد  مشددتریان، همچددون عددواملی

 نیدروی  عامدل  اینها،بر  افزون هستن . مهم کارایی، و وری بهره
 ومهم اسدت   بسیار نوپاها موفقیت در زمان گذشت با انسانی

 بسدیار  کارآفریندان  موفقیدت  راستای در تعه  عامل طورکلی هب
 (.Menkveld, 2012) شود می شمرده مهم

 بدا  اروپدا،  رسراسد  در نوپاهدا  از( ESM) سداالنه  گزارش
 ودانشدگاهی   زمینده  در دانشدی  مبندای  ایجاد به کمک ه ف

 را حدوزه بدا نده    چدارچوبی  عملدی،  زمینه در نیز و تحقیقاتی
 و نوپاهدا دربداره   گزارشدات  و هدا  بیانیده  از که کن  می معرفی

 دسدته  اسدت.  کلدی  دسدته  دو وبهدره گرفتده    آنها بنیانگذاران
 مد یریت/  حدوزه  پدنج دارای  واست  نوپا به مربو  ،نخست
 محصدول/  و یند ها افر مدالی،  امدور  بدازار،  بده  دسترسی تیم،

دارای  واسدت   محدیط  به مربو  دوم، دسته شود. می خ مت
 جامعده/  و شدبکه  زیرسداخت/  رقابدت،  سیاسی، حوزه چهار
 و ادبیدات  پایده  بدر  ،دانشدگاهی  چارچو  این .است فرهنگ
 اسدت  شد ه  ایجداد  عمل صحنه در تجربیات و موجود دانش

(Kollmann et al, 2016.) 
 

 نوپا ارزیابی

 (2016) تورس گورینی ت از نقل به (2018) زات  و اولیوی را
 و امدروز  میدان  پلدی منزله  به بای  سرمایه که دهن  می گزارش
 کده  زمدانی  تدا  ،سدازد  می قادر را سازمان زیرا شود، دی ه فردا
 که نیزما و ده  ادامه بقا به است، نیافته دست توازن به هنوز
 هر آن در که گذاری سرمایه در یاب . رش  رسی ، فرا آن لحاه
 یمعیدار  بده  نیداز  نوپاهدا،  و گدذاران  سدرمایه  یعنی طرف، دو

 از سدوی  پاسد   دارند ،  گدذاری  سرمایه مق اردرباره  مشترک
 شد ه  توافق ارزش به رسی ن برای کار و کس  ارزیابی ین افر

 مقایسه در نوپاها ارزیابی رون  حال، این با شود. می مشخ 
 مدالی  و عملیاتی تاریخچه و هستن  مستقر که هایی شرکت با

 در گداهی  گدذاری  سدرمایه  زیرا، شود می خاص ان کی دارن ،
 تداریخی  هدای  داده که زمانی یعنی ده ، می رخ ابت ایی مراحل
 نیست  دسترس در عملیات یا بازار مالی، تحلیل هرگونه برای

اهمیدت بیشدتری    کده  مدوردی  یند ه، آ بینی پیش برایبنابراین 
   .کار و کس  بلوغ نه است، نوآوری عامل ،دارد
 اسدتفاده  شدرو   دسته سه از توان می نوپاها ارزیابی برای 

 کیفیدت  کارآفرینانده،  هدای  مهارتمانن  ) داخلی منابع کهکرد 
 تددیم مقابددل در بنیانگددذار یددک مدد یریت، تددیم رهبددری،

 مزیدت  محصول، )تمایز تصنع با مرتبط موارد بنیانگذاران(،
 شدبکه  مبندای  و صدنعت(  رشد   نرخ بازار، از ادراک رقابتی،

 
  Salamzadeh and Kawamorita Kesim, 2015)) . چرخه عمر یک نوپا1شکل 
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 همکداری(  هدای  فرصدت  شدبکه،  اند ازه  بیروندی،  )پیون های
 (.Dhochak & Dolia, 2020)هستن  
 کده  کردند  عرضده   اطبعداتی  (2013) همکداران  و آلوز
 درو  کند   مدی  مشدخ   را نوپاها ارزیابی گوناگون های شیوه
 است. ش ه آورده (3) ج ول
 

 نوپا های چالش

  درگیدر  آنهدا  بدا  نوپاهدا  که مشکبتی ،پژوهشگران  از برخی
 ;Sanderberg, 2008) دانندد  مددی زیددر مددوارد را هسددتن 

Traufflar & Tschriky, 2007; Akkaya, 2020: 138:) 
 توسعه و تحقیقزیاد  های هزینه 

 م یریتی تیم ضعف 
 شتریانم نیازهای و بازار بودن ناشناخته 
 آنها در اطمینان فق ان و مشتریان در مقاومت 
  رقبا ایجاد ته ی 
 نوپا موفقیت در قطعیت ع م 
 نامشخ  توزیع های کانال 
 ج یدد  موضددوع بددا موجددود قددوانین سددازگاری عدد م  

  نوپا
 مالی مینثت در ضعف 
 حمدایتی  هدای  مکانیسدم  انسدانی،  منابع مالی، های چالش 

 عناصدر سدرانجام   و و.. رشد   زمراک یا و ها دهن ه شتا  مانن 

 نوپدا،  عمدر  طدول  در کده  است هایی چالش ترین مهم محیطی
 Salamzadeh & Kawamorita) دارد قددرار آن روی پددیش

Kesim, 2015.) صدورت  اروپایی نوپاهای از که گزارشی در 
 بزرگتدرین  همچندان  مشدتری  کسد   و فدروش ، است گرفته
 ,Kollmann et al)آید .   شمار مدی  به نوپاها روی پیش چالش

2016.) 
 

 نوپاها و ها شرکت

 گددذاری سددرمایه و اسددتارتاپی فرهنددگنگدداه  از هددا شددرکت
 کارآفرینی اهمیت به تخریبی های نوآوری ایجاد در خطرپذیر

  تخریبددی نددوآوری (.Srinivasan, 2014: 46) بردندد  پددی
  رقابددت راه تنهددامنزلدده  بدده امددروزه شددومپیتر( ناددر )مدد 
 مدوفقی  هدای  نمونده  رود. می شمار به جهانی اقتصاد در موفق
، کردند   نمایدان  را نکته این تسب موتورهای و فیسبوک مانن 
کدار   و سرپسینی  بزرگرخ ادهای  با که هستن  نوپاها این که

دچدار   یرا بده کلد   یعو صدنا  یجادآزاد بازار را ا یفضا ،دارن 
تدا آنجاکده     مسدتقر  هدای  و نده شدرکت   کنند   یمد  یدگرگون
منزلده   بده  هدا  رگ در حال حاضر بده اسدتارتاپ  بز های شرکت
در انتقال آنها به موتدور   یکنن  و سع ینگاه م تخری  عامبن
 (.Weiblem & Chesbrough, 2015شرکت دارن  ) ینوآور

 یریدرگ یچگونگ پژوهشی،( در 2015و چسبرو ) ویبلن 
 یندوآور  ارتقدا   جهدت  در نوپاها با را ها و مشارکت شرکت

 (Alves et al, 2013, p 4. ارزیابی نوپاها )3جدول 

جریان نقدینگی  ترازنامه نتایج اقتصادی
 شده تنزیل

 ترکیبی ها گزینه خلق ارزش

جریددان نقدد ینگی   ارزش دفتری تع اد فروش
 شرکا

ارزش افددددددزوده 
 (EVAاقتصادی )

شددولز -مدد ل بلددک
 بازار مالی

 اتحادیه اروپا

ارزش دفتددددددری  ارزش سود
 ش ه تنایم

جریددان نقدد ینگی  
 آزاد

هدددددای  گزینددددده دیسود اقتصا
 گذاری سرمایه

کارشناسدددددددددان 
 حساب اری

جریددان نقدد ینگی   ارزش انحبل ارزش سود سهام
 سرمایه

بازگشددت جریددان  
نقدد ینگی سددرمایه 

(CFROI) 

 خبصه درآم  توسعه پروژه
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 شدکل کردن  کده در   عرضهاز آن  شناسی عکرده و نو یبررس
 .نشان داده ش ه است (2)
 

  یو کسا  وکارهاا   یکااربر  -یعلم یها آموزش
 نوپا

و  یدان بن روزافدزون اقتصداد داندش    یتبا توجه به اهم امدروزه
بده سدمت    یسسات آموزشد ؤهدا و م دانشدگاه ی،رقابت جهان

انددد    آورده یرو یناندددهکارآفر هدددای یدددتآمدددوزش فعال
کدار نوپدا در    و کسد   یها فرصت عرضهها در   انشگاهبنابراین

 Wright andاند  )  تدر ظداهر شد ه    پررنگ یاربس یراخ یانسال

Siegel, 2015: 585جدوان   یروهایوجود ن دلیل به یران(. در ا
آنهدا، کسد     یدان در م یکداری ب یآموخته و نرخ بداال  و دانش
اشدتغال   جداد یا یبدرا  یمناسدب  ینده زم توان ، ینوپا م یوکارها
اقدد امات  ینتددر از مهددم یکددیراسددتا  یددنا . درکندد فددراهم 

ها اسدت.   مجهزساختن دانشگاه یزان،ر و برنامه گذاران یاستس
بدا توجده بده ندوع      یکداربرد -یدانشدگاه علمد   یدان، م یندر ا

 یفاا ینقش پر رنگ یدادن به مباحث عمل یتها و اهم آموزش
 . کن  یم

 هدایت جریان نوآوری

 از بیرون به  رون           از  رون به بیرون

Corporate Incubator 

مسیر معتبر برای فراهم نمودن یک 

های غیرمحوری  نوآوری

 امیدوارکننده به سمت بازار

Corporate Venturing 

مشارکت در موفقیت نوآوری 

بیرونی و کسب بینش استراتژیک 

 به درون بازارهای غیرمحوری

له
ب

 

ام
سه

ت 
رک
شا

م
 

Startup Program 

های بیرونی  تحریک نوآوری

های  تکمیلی در راستای نوآوری

 موجود شرکت

Startup Program 

های  عرضه منابع برای نوآوری

بیرونی برای تحریک نوآوری 

 شرکتی

یر
خ

 

 

 و اهداف کلیدی  نوپاهاها با  شناسی مشارک  شرک  . نوع2شکل 
(Weiblem and Chesbrough, 2015) 
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 نوپاهای ایرانی. فهرستی از 4جدول 

 نام استارتاپ
مؤسس )سال 

 سیس(أت
 حوزه فعالی 

 دیجی کاال
حمی  و سعی  
محم ی 

(1385) 

 خرده فروشی اینترنتی
 گونداگون هدای     کاال مرجع تخصصی نق  و بررسی و فروش اینترنتی کاال در ایران است. گروه دیجی

کاال مانن  کاالی دیجیتال، لوازم خانگی، لدوازم شخصدی، فرهندگ و هندر و ورزش و سدرگرمی بدا       
و وبسایت آنها رتبه سوم الکسدا در ایدران را بده خدود      ن شو    کاال عرضه می در دیجی مانن  بیتنوعی 

 اختصاص داده است.

 آپارات
محم جواد 
شکوری مق م 

(1389) 

 اشتراک ویدئو
 رتبه دوم الکسا در ایران را به خود اختصاص داده است.

مجی  حسینی  جاباما
 نژاد

 رزرو هتل
صدورت   هبد آغدار کدرده و   بانی اقامتگداه  ین  رزرو و میزاجاباما فعالیت خود را با ای ه ساده کردن فر

 . کن  فعالیت می برخط

نازنین دانشور  تخفیفان
(1390) 

 تخفیف گروهی
خد مات   عرضهنخستین و پرطرف ارترین بستر تخفیف و خری  گروهی در ایران است که با ه ف 

انواع  عرضهتخفیفان بستری است برای به کار کرده است. آغاز « ح  خو  هیجان»متمایز و ایجاد 
، از رزرو رستوران و بلیط قطدار گرفتده تدا رزرو    در زن گی روزمره کاربردیخ مات و محصوالت 

 های تخفیفات فروشگاهی و ..  هتل و هواپیما، استخر و ک 

تبسم لطیفی  مامان پز
(1393) 

 خرید اینترنتی غذا
هدای    اری خدانم نخستین وبسایت سفارش غذای خانگی در ایران است که فعالیت خود را بدا همکد  

دار با رعایدت نکدات به اشدتی، بدا      های خانه پز توسط خانم ذاهای مامانکرده است. غدار آغاز  خانه
بدر غدذاهای خدانگی،     . افدزون شود ترین مواد غذایی تهیه و برای خری اران ارسال می بهترین و تازه

 د.ز وجود دارپ امکان سفارش فینگرفود، غذاهای مجلسی و غذای شرکتی در وبسایت مامان

 کافه بازار
جمعی از 
دانشجویان 

(1389) 

 های کاربردی فروش انواع برنامه
های ان روی ی و وی یو در ایران است که از سوی شرکت آوای  ها، بازی برنامه برای عرضه ای عرصه

« گروه توسعه فناوری اطبعات هزاردسدتان »یافته و در مالکیت  گسترشهمراه هوشمن  هزاردستان 
 د.ر دارقرا

 دیوار
حسام آرمن هی 
و رضا محم ی 

(1392) 

 های آنالین نیازمندی
از وبسدایت دیدوار   ان روید  و آیفدون    هدای  دسدتگاه  باها ایرانی سراسر کشور  های میلیون نیازمن ی
یکدی از   برخطهای  نیازمن یخ مات منزله  شون . وبسایت و اپلیکیشن دیوار به می عرضهدریافت و 
 بازار است. کافه افزار روشگاه نرمهای ف زیرمجموعه

مصطفی و علی  زرین پال
 (1389امیری )

 خدمات مالی
 آغداز ش  و داشتن درگاه پرداخت اینترنتدی بدرای    ای نوپا محسو  می در ایران پ ی ه برخطکه پرداخت  زمانی
د میدان فروشدن گان   ی ایمن و قابدل اعتمدا  یپال برای ایجاد فضا رینز کار آنبین با دشواری همراه بود، و کس 

ترین حالت ممکدن شدروع بده     درگاه پرداخت اینترنتی در کمترین زمان و ساده عرضهاینترنتی و خری اران، با 
 .فعالیت کرد

نغمه عقیلی فرد  استاد سبم
(1392) 

 آموزش
گونده   کند  و هدر   آموزشی است که استاد و شاگرد را به یک یگر معرفی می برخطاستاد سبم پلتفرم 

  .کن ت آموزشی که شاگرد برای یادگیری و استاد برای یاد دادن، به آن نیاز دارد را فراهم میخ ما

 آچاره
( سه 1395)

دانشجوی 
 دانشگاه شریف

 خدمات منزل
 بدا  ،ده  تا هر خ متی را که در مندزل مدورد نیازشدان اسدت     آچاره این امکان را به کاربران خود می

هر ساعتی از شبانه روز سفارش دهن . این خ مات از ناافدت  سهولت و در  وبسایت و اپلیکیشن به
 گیرد. بر می درو پذیرایی گرفته تا بازسازی و دکوراسیون منزل را 
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 ی( بدده عناصددر الزم بددرا1396و مهرادفددرد ) یکلددجددوالیی 

 کنن  یاشاره م یکاربرد-یدر دانشگاه علم ینیآموزش کارآفر
یده  ال ید ه و رشد  ا  ی ها یاجرا ی ه،کشف ا ی،گذار که ه ف

مهدارت شد ه کده در     یجداد موارد سب  ا یناست  ا یربناییز
 یالزم بدرا  یعناصدر آموزشد   تواند ،  یکنار دانش و نگرش م

 یکداربرد  -ی دانشگاه علمد  ینرا شکل ده . بنابرا فرینیکارآ
 یاردر کندار داندش و نگدرش بسد     ،مهارت یجاددر ا توان ، یم
از ملزومدات   ی هکشف، اجرا و رش  ا زیرا .عمل کن  تر یقو
 ،الزم ینوپدا اسدت. قدراردادن مفداد درسد      یریگ شکل یاصل

گشدا   راه یاربسد  توان ، یم یموفق خارج یها برگرفته از نمونه
 باش .

 و  اخلای  نوپاای  وکارهاای  کس  قموف های نمونه
   خارجی

 (4) جد ول  در ایرانی نوپاهای برخی از فهرستی نیز ادامه در
 نشدان  آنهدا،  فعالیت حوزه همراه به (5) ج ول در خارجی و

 ت.اس ش ه داده
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ESM European Startup Monitor 
(ESM) 

SEP Startup Europe Partnership 
(SEP) 

  Oliveira اولیوی را

 Alves آلوز

 New division ج ی  بخشی

 اجرا قابل جاوا سرور برنامه
 و  سرور روی

A servlet is a Java program 
that runs on a Web server 

 Blank ببنک

  Birch  بیرچ

 Venture )ونچر( پرخطر

 E-Commerce الکترونیکی تجارت

 Dorf دورف

 Davidsson دیوی سون

 Rogers راجرز

 Ries ر یز

 Reynolds رینول ز

 Zotes زات 

 Sutton ساتن

 Tsai سای

 Venture Capital خطرپذیر سرمایه

  Salamzadeh زاده سبم

 Accelerators دهن ه ا شت

 Uncertainty قطعیت ع م شرایط

 Company Foundation بنیادین شرکت

  ,Schumpeter شومپیتر

 Personal Home Pages (PHP)  شخصی خانگی صفحه

 Java Server Pages (JSP) جاوا سرور صفحه

 Active Server Pages (ASP) فعال سرور صفحه

 Gazelle ها غزال

 Application )اپ( یکاربرد

 Kawamorita Kesim کثیم کاواموریتا

 Crowne کران

 Kirchkoff کرچکوف

 New venture ج ی  پرمخاطره کار و کس 

 Ko کو

  Groenewegen گروئنوگن

 Gorini et Torres تورس گورینی ت

 Langen النگن
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 Lan لن

 Luger لوگر

 Creation stage ایجاد مرحله

 Bootstrapping stage ان ازی اهخودر مرحله

 Seed stage ای دانه مرحله

 Tesla Motors تسب موتورهای

 Life cycle theory عمر چرخه ناریه

 Disruptive Innovation تخریبی های نوآوری

 Hisrich هیسریچ

 Yazici یاژیچی

 


