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در توسعه اقتصاد   ها های نوپا یا استارتاپ مروزه نقش شرکتا
هـای   پوشـیده نیســت  ـــاانان ایـده    یبنیان بر کـس دانش

 ،کـار جدیـد   و اندازی کسـ   راه برایراه خود  آغازجدید در 
 مانند آنای و  موزشـی، مشـاورههـای مـالی، آ نیاز به امایت

هـای اخیـر، نـو      هـا در سـا    در کنار رونق استارتاپ دارند 
اند کـه ییـی از    وجود آمده به  بوم جدیدی از بازیگران زیست

 ( Wallenius, 2018های اسـتارتاپی اسـت     دهنده آنها، شتاب
تـر   ها پررنـ   دهنده بر همین مننا در دنیای امروز نقش شتاب

  ه استاز پیش شد
 ،کارهــای پرمطــاجره جدیــد  وننرهــای نــوین( و کســ  

مشاغل  اندازی راه پی در کارآفرینان که است نامطمئن تالشی
 شـده و مشـطو و   تعیـین   بدون داشتن اهداف ازپیش نوین؛

رو  کـه   تحلیـل همـه متریرهـای پـیش     و بدون توانایی تجزیـه 
 دگیـر  امیان اثرگذاری بر این تجـار  را دارنـد(، شـیل مـی    

 Andreassi, 2008) مربـو  بـه    معموالً، تعهدا  تالش این
مشـتاقی   کارآفرینـان  سـوی از باید را به همراه دارد که تازگی

هسـتند، پاسـد داده شـود     پایدار های سازمان که در پی ایجاد
 Hallen, Bingham, Cohen, 2014  هـای نوپـا    (  بـا شـرکت

 از امایـت  شـوند  از ایـن رو بـرای    های نوین متولد می ایده
محور وجود دارنـد   رشد های برنامه چالش، این در کارآفرینان

 قـرار داده تـا بـه افـزایش     که منابعی را در اختیار کارآفرینـان 
کـار نـوین کارآفرینانـه و در  ـین اـا        و بقاء کس  ااتما 

 ,Clarysse, Wright, Hoveکاهش خطرپذیری کمک کننـد   

بـرای کوتـاه کـردن    ها دراقیقت راهـی   دهنده (  شتاب2015
 Pauwels  ها به سمت رشد یا شیست هستند سفر استارتاپ

et al, 2016 )  
 

دهندهچیست؟شتاب

 کــارآفرینی، بــوم زیســت دهنــده در نــو بــودن پدیــده شــتاب
 وجـود  بـه  کـارآفرین  گران پژوهش برای را مهمی های چالش
 هـای  پـژوهش  و هـا  داده ننـود  آنهـا  ترین مهم که است آورده
مناس  از آن  بندی جنقه یا تعریف درباره هماهنگی و تجربی
(  بنـابراین  Dee et al, 2015; Dempwolf et al, 2014است  

ای، تعریف مفهوم آن اسـت    اولین قدم در شناخت هر پدیده
و همیـارانش   ( و پس از آنهـا، کالریسـی  2011  میلر و باند

( نطستین پژوهشـگرانی بودنـد کـه درــدد تعریـف      2015 
 دهنده برآمدند و تعریف  مومی از آن  رضه کردند: بشتا
فرایندی کاربردی که در اـل بـرای همگـان آزاد اسـت و     -

 بسیار رقابتی است؛  
پـیش از  گذاری خام اولیـه یـا بـه اــطال        رضه سرمایه -

درــد(   10تا  5معموالً در ازای سهام  ادود  که  کشت
 شود؛ انجام می

 گذاران انفرادی؛ نه بنیانهای کوچک و  تمرکز بر تیم -
مـاه( کــه   6تـا   3مـد  زمـان محـدود پشـتینانی  اـدود       -

گـری   شـده و مربـی   ریـزی  دربردارنده رویدادهای برنامـه 
 است؛

ـور  گروهـی پشـتینانی    ها به جای انفرادی، به استارتاپ -
 شوند؛ می

ای، بــه پایــان  التحصــیلی دوره ـــور  فــار  هــا بــه برنامــه -
ــی ــای م ــند  روز نم ــک(   روز   شرس ــا تینی  محصــو  ی

  (Miller and Bound, 2011  (گذار سرمایه
( بـر آن شـدند تـا    2014  پس از آن کـوهن و هـاچنر    

دهنــده  رضــه دهنــد  آنهــا  تــر از شــتاب تعریفــی  ملیــاتی
ای گروهـی بـا مـد  زمـانی مشـطو       دهنده را برنامه شتاب
گـری و آمـوزش اسـت و  رضـه      دانند کـه شـامل مربـی    می

 رساند  ی رویداد یا رخدادی ویژه را به اوج خود می موم
گذاری  ها، شیلی از سرمایه دهنده در تعریفی دیگر، شتاب 

گـذاری   شـوند کـه فراینـد سـرمایه     مراال اولیه توـیف مـی 
بطشــد و  انــدازی محصــو  را ســر ت مــی خطرپــذیر و راه

 ,Bliemed et alدهـد    پایـداری اسـتارتاپ را افـزایش مـی    

2016 ) 
ها مانند چتـری هسـتند کـه هرگونـه      دهنده وزه شتابامر 

سازی و تأمین مالی را در  های شنیه گری، فرـت برنامه مربی
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های  ها و تحلیل (  پژوهشPauwels et al, 2016گیرند   برمی
ها و پیشروهای آنها  دهنده های خاص شتاب رسمی از ویژگی

وجود های اندکی نیز که در این زمینه  وجود ندارد و پژوهش
دارد، بشتر جننه توـیفی دارند و مننای نظری دقیقـی بـرای   

 ;Miller and Bound, 2011مطالعـه ایـن پدیـده ندارنـد      

Cohen and Hochberg, 2014  ) 
 

دهندهبادیگرانواعمدلرشدتفاوتشتاب

مـیالدی شـیل    90های رشد در آغاز دهه  اولین نسل از مد 
ینانی منابع مالی و فیزییـی،  گرفت و تمرکز اـلی آنها بر پشت

مانند تأمین فضای اداری و مالی بـود کـه بیشـتر در مرااـل     
 وننرهایی( ـور   کارهای پرخطر و نطستین تأسیس کس 

 ,Phan et alهای نهفته زیـادی داشـتند     گرفت که قابلیت می

( بـه چهـار مـد  رشـد     2014و همیـارانش    (  باربرو2005
کـار،   و از: مراکـز نـوآوری کسـ     اند کنند که  نار  اشاره می

مراکز رشد دانشگاهی، مراکز رشد پژوهشـی و مراکـز رشـد    
میالدی  90(  در جو  دهه Barbero et al, 2014خصوـی  

ــد   ــدی از م ــه از   نســل جدی ــد ک ــور کردن ــای رشــد  ه ه

های ـرفاً فیزییی و مالی به سمت محدوده وسیعی  پشتینانی
وس، ماننـد ارزیـابی   از خدما  دارای ارزش افزوده غیرملمـ 

های بـازار، دسترسـی بـه دانـش، کمـک بـه توسـعه         فرـت
هـای کـارآفرینی و    محصو ، دسترسی به متطصصین و شنیه

 Soetanto andهای مالی کارآفرینانه ارکت کردند   نیز تأمین

Jack, 2013 های رشد با نام  (  به تازگی نسل جدیدی از مد
کـار   و خـدما  کسـ   اند کـه بـر    ها پدیدار شده دهنده شتاب
هـایی بـا    محور تمرکز دارند و از ایـن دیـدگاه تفـاو     دانش
 ( Wise and Vallier, 2014های رشد پیشین دارند   مد 
 اا  در اندازهای چشم از ییی (2015همیارانش   و دی 

ها با مراکـز رشـد    دهنده شتاب تمایز چگونگی درباره پیدایش
 توجـه  با آنها بندی که جنقه اند؛ ، را  رضه کردهیا انیوباتورها

 یـا  رشـد، هزینـه و    کـار گرفتـه شـده    بـه  کار و کس  مد  به
 از برای پشتینانی کارآفرینی سفر ورود در مراله و( استقال 

( نشـان  1  شیل در شناسی نو  این خالـه  است کارآفرینان
 داده شده است  

جورکه بیان شـد در پیشـینه تعـاریف گونـاگونی از      همان 
هنده وجود دارد  برای رسیدن به تعریـف وااـدی از   د شتاب

 
 

 (Dee et al, 2015ها ) های پشتیبانی از استارتاپ شناسی برنامه . نوع1 شکل
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هـای   دهنده، ضروری است که آن را از دیگر انوا  مد  شتاب
ــدو     ــایز داد  ج ــد تم ــاو 1رش ــان   ( تف ــدی می ــای کلی ه

گـذار   دهنده، انیوباتور مراکز رشد( و فرشتگان سرمایه شتاب
 دهد  را نشان می

هـای   از مـد   هایی دارند که آنها را ها ویژگی دهنده شتاب 
کند؛ آنهـا فقـب بـرای  رضـه خـدما        رشد دیگر متمایز می

انـد؛   فیزییی یا اداری در مد  زمانی جوالنی جرااـی نشـده  
ای را در ازای دریافت سـهام   های اولیه گذاری معموالً سرمایه

کـار و کمـک بـه     و بینند؛ بیشتر بـر توسـعه کسـ     تدارک می
کارهای آماده  و کس ها برای تندیل شدن به  توسعه استارتاپ

گــذاری بــا برگــزاری جلســا  منتورینــ  و ایجــاد  ســرمایه
سازی به همراه  رضه محیطی با پشـتینانی   های شنیه فرـت
و فرهن  کارآفرینانه تأکید دارند، پشـتینانی آنهـا     نظیر به نظیر

مد  بـوده و بـر تعـامال  گسـترده، آمـوزش و       اغل  کوتاه
ت متنـاوب تمرکـز دارد   نظار  در این مد  با هدف پیشرف

 Isabelle, 2013 ) 
 

دهندهتاریخچهشتاب

منزله پاسـطی   میالدی، به 2000ها از اواسب سا   دهنده شتاب
های رشد قنلـی، کـه بیشـتر بـر تـدارک       ها در مد  به کاستی

ـور  داخلی  وکار به فضای اداری و خدما  امایتی کس 
 ( Bruneed et al, 2012تمرکز داشتند،  هور کردند  

نـام دارد و در سـا     کمنینیتـور -وایدهنـده،   اولین شتاب
ــام   2005 ــو  گراه ــوی پ ــت   م ازس ــریم ماساچوس در کمن
 اندازی شد و پس از مـد  کوتـاهی بـه سـیلییون والـی      راه

دهنده  (  این شتابCohen and Hochberg, 2014منتقل شد  
شـد   ها در سراسر دنیا دهنده مننع الهام برای بسیاری از شتاب

 Pauwels et al, 2016کمنینیتـور  -سـا ، وای  پنم جو  (  در
گـذاران   بنیـان  و گذاران سرمایه میان والی در نهاد سیلییون به

 خود را مدیون ارتنـا   شهر  از تندیل شده است که بطشی
هـا در اـوزه    خنرگـزاری  تـرین  محنوب از ییی ،نیوز هیر با

خـود را  است، اما بطـش بیشـتر شـهر      مهندسی و فناوری
 کـرده  از آنهـا امایـت   کـه  است هایی شرکت مدیون کیفیت

هـای   هایی را که ازجریـق برنامـه   است  گراهام ارزش شرکت
اند، را بر اسـاس ارزش   بیرون آمده م 2010کمنینیتور تا -وای
 Millerکنـد    میلیارد دالر بـرآورد مـی   4.7شرکت برتر،  21

and Bound, 2011  لتحصـیالن  ا تـرین فـار    (  برخـی از مهـم
هستند  این  و توئیچ بی ان و ایربی باکس کمنینیتور دراپ-وای

 8دهنده معموالً دو بار در سا  برنامـه دارد و هـر بـار     شتاب
تـا   17درـد سـهام آنهـا،    8تا  5پذیرد؛ و در ازای  تیم را می

 دهد  هزار دالر سرمایه اولیه در اختیار آنها قرار می 20

 (Cohen and Hochberg, 2014گذار ) دهنده، انکوباتور و فرشتگان سرمایه های میان شتاب ای از تفاوت . خالصه1 جدول
 

 گذار شتگان سرمایهفر انکوباتور دهنده شتاب ها مؤلفه

 مداوم سا  5تا  1 ماه 3 مد  زمان

 خیر خیر آری بندی( گروهی  دسته

 گذاری سرمایه غیرانتفا ی - اجاره غیرانتفا ی - گذاری سرمایه کار و مد  کس 

 مداوم - رقابتی رقابتی غیر ای دوره - رقابتی تناوب انتطاب

 اوائل اوائل یا بعدها اوائل مراله وننر

 خیر منابع انسانی و قانونی - متفرقه سمینار هاد آموزشپیشن

 خارج از محل در محل معموالً در محل میان وننر

درــــور  نیـــاز ازســـوی  کم و بیشتر فنی زیاد گری مربی
 گذار سرمایه
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کـه هـر دو    وید کوهن و برد فِلـد م نیز دی 2007در سا   
 استارز دهنده تک ها بودند، شتاب گذارانی در استارتاپ سرمایه

ــدر کلــرادو راه ــد کــه   را در بول ــا ایــن امی ــد، ب انــدازی کردن
دهنـده ارکـت    بوم استارتاپی را به سمت مد  شـتاب  زیست
بار  1دهنده در سا   (  این شتابPauwels et al, 2016دهند  

درــد از   6پـذیرد کـه در ازای    تیم را می 10ته و برنامه داش
دهـد    هزار دالر سرمایه در اختیارشان قرار می 18سهام آنها، 

کشـد و در ایـن    مـی  جـو   هفتـه  12دهنده،  برنامه این شتاب
 جـور  اسـتارز رفتـه و بـه    فضای اداری تک به ها مد  شرکت

 2007 سـا   از  کنند می تمرکز خود های پروژه روی بر کامل
 که کرده گذاری سرمایه شرکت 80استارز بر روی  تاکنون تک

انـد   مـورد توانسـته   43 هسـتند،  مورد آنها همننان فعـا   68
مـورد نیـز    7جـذب کننـد و    گـذاری  های بعدی سرمایه دوره

ــداری شــده ــن خری ــد  ای ــا شــرکت ان ــد 417 دارای ه  کارمن
میلیـون   51مجمـو  بـیش از    در هستند و تـاکنون  وقت تمام

 ( Miller and Bound, 2011اند   ذب سرمایه داشتهدالر ج
هـایی   دهنـده  استارز، شـتاب  کمنینیتور و تک-پس از وای 

تــک، ســالمت، امنیــت،   فــین کمــ  بــو  ماننــد اســتارتاپ
دهنـده   ترین شـتاب   بزر  ، وایراونقل و   (، هالت پرایز امل

ینانی  با تمرکز بر خاورمیانه و پشـت  لنز آمرییای التین(، چیِنم
مراکز قدرتمندی مانند آمازون، اتحادیه اروپا و بانک توسـعه  

منزلـه    با تمرکز بر غزه در فلسطین به گییز اسیای هلند(، غزه
ترین کارآفرینان جهان شناخته شـده و بـا امایـت     سرسطت

هـای برتـر در دنیـا( از بهتـرین      اسـتارز از رتنـه   گوگل و تک
 ها در دنیا هستند  دهنده شتاب

هـای   هـای گونـاگونی در اـوزه    دهنده ایران نیز شتاب در
توان به مـواردی ماننـد آواتـک،     مطتلف فعالیت دارند که می

هـای  مـومی و یـا     دهنـده   نـوان شـتاب   کوانتوم و پویتک به
هـای خـاص ماننـد  اکسـیژن و      تطصصی با تمرکز بر اـوزه 

نیسترا  شهر هوشـمند و اینترنـت اشـیا(، نیـروان  انـرژی(،      
(، آمــا  آب و محــیب زیســت(، تــک و فــارابی  فــین فینــووا

الکتوژن  بیوتینولوژی( و نـوران و شـزان  سـالمت( اشـاره     
 کرد      

هـا اسـت    دهنـده  پلتفرمی که برای تحلیل و بررسی شتاب 
مـیالدی خـود آورده اسـت کـه      2020در سا  گزارش سا  

دهنده فعـا  در سراسـر دنیـا، در اـدود      شتاب 190بیش از 
-Seedکننـد   کار پرخطر جدید را پشتینانی مـی  و کس  8153

DB, 2020  ) 
 

کنند؟هاچگونهکارمیدهندهشتاب

 رقـابتی  دهنـده،  شـتاب  هـای  برنامـه  بیشتر آغاز، نقطه منزله به
 شده، های پذیرفته گروه سطح کیفی از اجمینان برای و هستند

کنند  در شـیل   های تیمیلی برگزار می سری دوره معموالً یک
( مرااــل اـــلی چرخــه 2012و همیــارانش    ( بارهــا 2 

التحصـیلی   دهی  از آگـاهی بنیانگـذار تـا فـار      معمو  شتاب
 استارتاپ( را خالـه کردند 

دهـی در سراسـر دنیـا،     هـای شـتاب   با وجود اینیه برنامه 
گوناگون است اما پنم  نصر مهم در تمـام آنهـا وجـود دارد    

 Clarysee et al, 2015 اند از: تمرکز استراتژیک،  ( که  نار
ــدما       ــاب و خ ــد انتط ــالی، فراین ــأمین م ــه، ت ــته برنام بس

 دهی شتابچرخه 

 

 درخواس   گاهی برنامه روز  ر ه پ  از  ر ه

 

      
 

 
 

 

 (Barrehag et al, 2012دهی ) . چرخه شتاب2شکل 

  ر ه محصول

 گذاران پیوند با سرمایه

 گری تمرکز بر مربی

 ساخ  محصول

 استارتاپ برای خودش

که مشارک  در شب

 التحصیالن فارغ

 رسانه اجتما ی

 رویدادها و جامعه

 محور وب

 ها تمرکز بر تیم
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( خالـه شده 2  جدو التحصیلی  این مد   ملیاتی در  فار 
 است 
 اسـت؛  سـاده  هـا  دهنـده  شـتاب  کـار  و کسـ   اــلی  مد  

 کننـد  می گذاری سرمایه دهنده، شتاب برنامه در گذاران سرمایه
 از کنـد  بطشـی   مـی   مـل  چییمالی کو ـندوق منزله به که

شود  دهنده می شتاب برنامه اجرای های ـندوق، ـرف هزینه
یابـد   هایی اختصاص می در استارتاپ گذاری و بقیه به سرمایه

شـوند    مـی  دهنـده پذیرفتـه   شرکت در برنامه شـتاب  که برای
دریافـت   ها معموالً در ازای آن، بطشی از سـهام  دهنده شتاب
 Millerسرمایه خود امیدوار هسـتند   به بازگشت  کنند و می

and Bound, 2011  ) 

زمـان و   انـدازی هـم   هـای فناورانـه نیازمنـد راه    استارتاپ 
پرشتاب محصو  یا خـدمت نـوآور و سـازمان هسـتند، امـا      

هـای   ها میانیسم دهنده تر از بقیه هستند  شتاب برخی پرشتاب
بـه  یـابی   هـا در دسـت   گوناگونی را برای کمک به اسـتارتاپ 

( 2018  گیرند  استیتون و منگمـاتین  چنین هدفی درپیش می
هـا در   ها برای کمک بـه اسـتارتاپ   دهنده های شتاب میانیسم

رسیدن به چنین شتابی را شامل سه مؤلفه بقاء، شنیه منابع و 
دانند  مؤلفـه بقـاء بـه کـاهش      تجربگی می پرکردن شیاف بی

نـده بـودن از راه   زمان ورود به بازار، مدیریت در بحران و بر
نطستین بودن اشاره دارد  مؤلفه شنیه منـابع بـه گسـترش و    

انـدازی و خـود    هـای موجـود، خـودراه    برداری از شنیه بهره
تأمین مالی و مالییت و کنتر  تعهدا  اشـاره دارد و مؤلفـه   

مثابه مشرو یت  دهنده به تجربگی به شتاب پرکردن شیاف بی
 Stayton andره دارد  ساز اشا بطش، جی  جادویی و شنیه

Mangematin, 2019 ) 
( در مقاله خود با اشاره به برنامه 2017و همیاران   مایلز 

ها برای  دهنده های شتاب دهی، معتقدند که بیشتر برنامه شتاب
شـوند کـه معمـوالً مشـابه      ماهه جراای مـی  4تا  3های  دوره

ای هـ  ها سعی دارند از خال  ایـن دوره  دهنده هستند و شتاب
های کارآفرینانه را ایجاد کنند   مد ، شایستگی کوتاهآموزشی 

( نشـان  3  دهنـده در شـیل   ماهه شتاب ای از برنامه سه نمونه
 داده شده است 

هـا بـه فضـای کـاری مشـترک وارد شـده و بـا         : تیمماه اول
هـا و تجربیـا  گونـاگون دیـدار      شماری از مربیان با دیدگاه

پردازند  مانند ارزیابی مـدلی   ز آنها میکنند و به یادگیری ا می
ــ  ــاه  و از کس ــار(  در کارگ ــدادهای   ک ــمینارها و روی ــا، س ه

کننـد  مربیـان،    بوم کارآفرینانه شرکت مـی  سازی زیست شنیه
ــت    ــرای تقوی ــه ب ــی هســتند ک ــدیران اجرای ــان و م کارآفرین

ها و راهنمـایی دربـاره    فرض یادگیری، به چالش کشیدن پیش
ها مالقا  کرده و بـه آمـوزش آنهـا     با تیم واقعیا  استارتاپ

 پردازند  می

 (Clarysee et al, 2015دهنده ) دل شتاب. م2جدول 

 های  ناصر مؤلفه  ناصر ردیف

 اهداف کلیدی تمرکز استراتژیک 1
  متنو  یا تطصصی(تمرکز بطشی 

 تمرکز جررافیایی  محلی یا جهانی(
 برنامه آموزشی استاندارد بسته برنامه 2

 گری بسته مربی
 دهنده مالی شتابتأمین  مالیتأمین  3

 ها مالی استارتاپتأمین 
 پویش شرایب انتطابفرایند  4

 یندهای انتطابافر
 التحصیالن تعامل با فار  التحصیلی خدما  فار  5
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اـداقل  کار خود را توسعه داده،  و ها، مد  کس  : تیمماه دوم
محصو  را تولیـد کـرده و بـا       ام وی پی( محصو  پذیرفتنی

دریافت بازخورد از مشتریان واقعـی، نسـنت بـه آزمـایش و     
در ایـن  کننـد  آنهـا    ارزیابی ام وی پی محصو  خود اقدام می

دننا  شواهدی هستند کـه نشـان دهـد محصـو  آنهـا،       راه به
کند تـا بـه ایـن شـیوه      چگونه مشیل مشتریان را برجرف می

 پذیری و ا تنار محصو  را ارزیابی کنند  مقیاس
کـار تمرکـز    و : به شد  بر ارزش پیشـنهادی کسـ   ماه سوم
گـذاران   گذار و همـه سـرمایه   ها به فرشتگان سرمایه دارد  تیم
 یـا همـان روز     ـور  رسمی و در رویداد دمو دی بالقوه به

دهند  ماه پایـانی در   وکارشان را ارائه می های کس  ارائه( ایده
اقیقت، بر ایجاد شناخت و درک درست از چگونگی جذب 

 گذار در روز ارائه تمرکز دارد  سرمایه

 

هادهندهعلتشکستشتاب

ها در دنیا، بسـیاری از   دهدهن با وجود استقنا  فراوان از شتاب
توان مواردی  خورند؛ دلیل این شیست را می آنها شیست می

ها و  مانند، فقدان مربیان کافی برای شمار زیادی از استارتاپ
ناتوانی در جذب مربیان باتجربه،  دم مسـیر شـفاف جـذب    

هـا، فقـدان فضـای مناسـ  توسـعه       سرمایه برای اسـتارتاپ 
هــای بـا پتانســیل بــاال   تــیم وکــار، نــاتوانی در جـذب  کسـ  

خصوص از مناجق با امیانا  کمتر،  دم تمرکز بـر اـوزه    به
خاص و نداشتن برنامه قاجع در انتطـاب، نـاتوانی در ایجـاد    

ــاهر و   شــنیه ــراد م ــذاران،  ــدم جــذب اف ای از ســرمایه گ
دهی، فقدان استراتژی مشطو  سازی مناس  درون شتاب تیم

ــ  شــتاب  ــالش اغل ــل ســنجش و ت ــده و قاب ــرای  دهن ــا ب ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Miles et al, 2017دهی ) اب. ابعاد یک برنامه شت3شکل 

 

 
 شتابدهی پیش

 
 نطست  ماه

 
 ماه دوم

 
 ماه سوم

 ایجاد زمینه معتبر ●

 های کار فرینانه خود به روشنی ها برای  ر ه ایده ایجاد فرایند رقابتی: درخواس  از تیم ●

 کش ( یشپهای گوناگون به همراه اقدامات  ملی برای دریاف  سرمایه اولیه ) دسترسی به متخصصین و دیدگاه ●

 ی  موزشیکارکنان و مربیان سمینارها ،ها دهنده و مالقات دیگر تیم حرک  به داخل شتاب ●

 وکار و توسعه محصول گری با گرایش توسعه مدل کسب مربی ●

 گری؛ یادگیری جمعی  رایش مناسب: مربی ●

 نظیر با مالقات حضوری یادگیری نظیربه ●

 وکار و توسعه محصول به همراه کسب شواهدی از مشتریان و زنجیره تأمین ر: ارزیابی مدل کسبدرگیر شدن د ●

 رزیابی و بازتابا ●

 نظیر با مالقات حضوری یادگیری نظیربه ●

وکار و توسعه محصول به همراه کسب شواهدی از مشتریان و  درگیر شدن در: ارزیابی مدل کسب ●

 زنجیره تأمین

 روز ارائه ●
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 ,Relanولـی را نـام بـرد      بـرداری ــرف از سـیلییون    کپی

2012  ) 
 

کاربردی-هایعلمیآموزش

ها، دو بازیگر مهـم در   دهنده ها در کنار شتاب امروزه دانشگاه
روند  دانشـگاه   شمار می بوم کارآفرینی هر اقتصادی به زیست
با توجه بـه  آموزی و  دلیل تمرکز بر مهار  کاربردی به -  لمی

ــاه  ــد  و کوت ــداف بلندم ــارآفرینی،   اه ــوزه ک ــد  در ا م
زایی و توانمندسازی جامعه همـواره درــدد تربیـت     اشترا 

هـا در   نیروی ماهر و متطصـو  بطـش زیـادی از آمـوزش    
شیوه مهارتی و کارگاهی برگـزار   کاربردی به - دانشگاه  لمی

شــود( اســت کــه پــس از خــروج از دانشــگاه، توانــایی  مــی
وکار و جذب سرمایه را داشته باشند  در این  اندازی کس  راه

راستا، اگر مراکز  لمی وکاربردی، مسیر ارتنـا  دانشـجویان   
توان  ها هموار کنند، می دهنده را به مراکز امایتی مانند شتاب

 های ناب و نوآورانه در آینده امید داشت   به تولید ایده
ردی و تأکید بـر  کارب - نو  تدوین دروس در مراکز  لمی 

توانــد خــوراک مناســنی بــرای      کســ  تطصــو، مــی   
هـای   ها در سراسر ایران باشد؛ چراکه بدون ایـده  دهنده شتاب

ها در  مـل   دهنده وکار، رسالت وجودی شتاب نوآورانه کس 
کـاربردی بایـد    - التحصیالن مراکز  لمی رود  فار  از بین می

عی و بـا تییـه   با ورود به جامعه و رویارویی با مشیال  واق
های گذشته خود در دانشگاه، اقدام به کارآفرینی و  بر آموزش

وکــار کننــد تــا در مســیر رشــد و توســعه  انــدازی کســ  راه
ــایی    ــند  ازآنج ــته باش ــارکت داش ــور مش ــادی کش ــه  اقتص ک

توانـد، میمـل خـوبی بـرای      کاربردی می - های  لمی آموزش
شـنیه   هـا باشـد، برقـراری ارتناجـا  و ایجـاد      دهنـده  شتاب
التحصیالن ازسوی دانشگاه، تسهیل ارتنا  دانشجویان و  فار 
ها، هماهنگی مـوارد درسـی و    دهنده التحصیالن با شتاب فار 

هـا، ترییـر در نگـاه     دهنـده  محتوای آموزشی با اهداف شـتاب 
اساتید و متولیـان دانشـگاهی بـه سـمت کـارآفرینی، وجـود       

هـا،   دهنـده  دفاتری برای انتقـا  دانـش و فنـاوری بـه شـتاب     
 شمار آید   های کارسازی در این راستا به تواند گام می
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 Pre seed پیش از کشت

 Newness تازگی

 Techstars استارز تک

 Twitch توئیچ

 CHANGELABS لنز چیِنم

اداقل محصو  پذیرفتنی 
  ام وی پی(

Minimum Viable 
Product(MVP) 

 DropBox باکس دراپ

 Demo Day دمو دی

 Dee دی

  David Cohen دیوید کوهن 

 Investor day گذار سرمایه روز

  Demo day روز نمایش

 Ecosystem بوم زیست

 Silicon Valley سیلییون والی

 Gaza Sky Geeks گییز اسیای غزه

 Fintech تک فین

 Clarysse کالریسی

  Cohen کوهن

 Miles مایلز

 Mentoring منتورین 

 Mangematin منگماتین

  Miller میلر

 peer to peer نظیر به نظیر

 WAYRA وایرا

 Y-Combinator کمنینیتور-وای

 New ventures وننرهای نوین

 Hochberg هاچیر 

 Hult Prize هالت پرایز

 


