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الف) بازيگراى اصلي در زيست بَم ًَآٍري ٍ كارآفريٌي
ثبصيٍشاٖ اغّي دس صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي  ٚوبسآفشيٙي ث ٝ٘ ٝدست ٝاغّي ث ٝضشح ريُ تمسيٓ ٔي ض٘ٛذ:
دست ٝاٟ٘ :َٚبدٞبي دِٚتي  ٚحبوٕيتي
دست ٝد :ْٚضشوت ٞبي ثضسي ،وٛچه ٔ ٚتٛسظ
دست ٝسٔ :ْٛشوض ٕٞب ًٙٞوٙٙذٜ
دست ٝچٟبسْ :ضجى ٝوبسآفشيٙي فٙبٚسا٘ٝ
دست ٝپٙجٟٓ٘ :بدٞبي پطتيجبٖ  ٚتمٛيت وٙٙذٛ٘ ٜآٚسي
دست ٝضطٟٓ٘ :بدٞبي تبٔيٗ وٙٙذٔ ٜبِي
دستٞ ٝفتٟٓ٘ :بدٞبي عّٕي  ٚپژٞٚطي
دستٞ ٝطتٟٓ٘ :بدٞبي اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت عٕٔٛي  ٚتخػػي
دستٟ٘ :ٟٓ٘ ٝبدٞبي ٔطبٚس ٜاي
ٞش يه اص ايٗ ثبصيٍشاٖ داساي ٘مص ٞبي ٔختّفي است وٞ ٝش يه دس صٔبٖ ٔطخخع ثخ ٝصيسخت ثخ٘ ْٛخٛآٚسي ٚاسد
٘ ٚمص آفشيٙي ٔي ٕ٘بيٙذ .ضىُ (ٔ )1جٕٛع٘ ٝمص ٞبي اغّي تبثيش ٌزاس دس يه صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي سا ٕ٘خبيص دادٜ
است.
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ًْادّاي
دٍلتي
شزمت ّاي
تشره،
مَچل ٍ
هتَسط

ٍ حامويتي

ًْادّاي ارائِ
مٌٌذُ خذهات
عوَهي ٍ
تخصصي

ًقش ّاي
سيست تَم
ًَآٍري

هزمش
ّواٌّو
مٌٌذُ

شثنِ
مارآفزيٌي
فٌاٍراًِ

ًْادّاي
تقَيت
مٌٌذُ
ًَآٍري

ًْادّاي
علوي ٍ
پژٍّشي

ًْادّاي
تاهيي
مٌٌذُ هالي

ضىُ -1ثبصيٍشاٖ اغّي دس صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي
ب) ٍظايف ٍ كاركرد بازيگراى
دس ادأٚ ٝظبيف  ٚوبسوشد ٞش يه ثبصيٍشاٖ فٛق اِزوش تطشيح ٔي ضٛد.
دستِ اٍلًْ :ادّاي دٍلتي ٍ حاكويتي

و ٝثيطتش دس سٌٛالتٛسي  ٚتٛسع ٝصيست ثٕٛٞ ٚ ْٛاس ٕ٘ٛدٖ ٔسيش تٛسع ٝفٙبٚسي ٛ٘ ٚآٚسي فعبِيت ٔي وٙٙذٟٔ .يخب
وشدٖ صيشسبخت ٞبي فٙي  ٚلب٘٘ٛي  ٚتسٟيُ ٌشدش وبس ٕٞ ٚبٍٙٞي ٞب اص جّٕٟٔ ٝتشيٗ ٚظبيف آٟ٘بست .ايٗ ٟ٘بد،
سيبستٍزاس اغّي تٛسع ٝفٙبٚسي ٛ٘ ٚآٚسي ،حبٔي صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي  ٚوست  ٚوبسٞبي ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝوبسآفشيٙب٘خ ٝثخٛدٜ
 ٚثستشٞبي الصْ سا جٟت التػبد دا٘ص ثٙيبٖ فشأ ٓٞي وٙذ .ايٗ ٟ٘بد ثبيذ سيبست ٞبيي سا تذٚيٗ ٕ٘بيخذ وخ ٝسضخذ
صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي  ٚوبسآفشيٙي سا ثٚ ٝسيّ ٝتٛإ٘ٙذسبصي ثخص فعبَ خػٛغي  ٝ٘ ٚثخص دِٚتي تسٟيُ  ٚاص عشيك
فشغت ٞبي ٔغبِعبت ثيٗ إِّّي ،سشٔبيٌ ٝزاسي ٞبي ٔٙغمي  ٚتحميمبت عّٕي اسبسي (ٕٞشا ٜثب ساٞ ٜخبي تجخبسي
سبصي) آٖ سا پطتيجب٘ي ٕ٘بيذ.
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دستِ دٍم :شركت ّاي بسرگ ،هتَسط ٍ كَچك

ايٗ ضشوتٞب ثب اعالْ وشدٖ ٘يبصٞبٔ ،سبئُ  ٚچبِص ٞبي خٛد ،عبُٔ اغّي ضىُ ٌيشي استبستبح ٞب ٞستٙذ و ٝثشاي
ثشعشفوشدٖ آٖ ٔطىالت ،تالش ٔيوٙٙذ .ايٗ ضشوت ٞب ثب اسئ ٝفٟشست اِٛٚيت ٞب ٘ ٚيبصٞب ،ثش٘بٔ ٝسٚضخٙي سا ثخشاي
ٔجٕٛع ٝثبصيٍشاٖ تعييٗ  ٚاص آٖ حٕبيت ٔي وٙٙذ.
دستِ سَم :هركس ّواٌّگ كٌٌذُ

ايٗ ٔشوض ثب عشح ٔسبيُ  ٚچبِطٟب دس لبِت ٕٞفىشي ٕٞ ٚذِي ثخب غخبحجٙاشاٖ ،ريٙفعخبٖ  ٚثخبصيٍشاٖ ٟٔخٓ ٔخشتجظ
( )Empathyايذٞ ٜبي ٔٙبست سا تجييٗ  ٚآٟ٘ب سا ثعٛٙاٖ خٛسان اِٚي ٝث ٝضشوتٟبي ٘ٛپب ،ضشوت ٞخبي دا٘خص ثٙيخبٖ،
فٙبٚساٖ  ٚوبسآفشيٙبٖ جٟت تِٛيذ ٔحػ َٛاسائٔ ٝي دٞذ  ٚثب اسائ ٝثبصخٛسدٞبي الصْ دس ٔشاحخُ ٔتفخبٚت وخبس تخالش
ٔي وٙذ تب ٔحػٟ٘ َٛبيي لبثُ اسصيبثي  ٚا٘غجبق ثب ٘يبص اِٚي ٝيب وٕئ ٝٙحػ َٛپخزيشفتٙي لبثخُ اعتجخبس تِٛيخذ ضخٛد
(.)MVVP –Minimum Viable and Valid Product
عال ٜٚثش ايٗ دس ثسيبسي اص اوٛسيستٓ ٞبي ٘ٛآٚسي حٕبيت ٞبي اسائ ٝضذ ٜجٟت وبسآفشيٙبٖ وبفي ٘جٛد ٓٞ ٚ ٜافضايي
ٔٛثشي ثيٗ لسٕت ٞبي ٔختّف اص اوٛسيستٓ ايجبد ٕ٘ي ضٛد .سخبصٔبٖ ٞخبي حٕخبيتي ٔٛجخٛد ٕٞخبٍٙٞي ٘ذاضختٝ
 ٚاغّت دٚثبس ٜوبسي دس ا٘جبْ ٚظبيف اص خٛد ٘طبٖ ٔي دٙٞذ ث ٝعٛسيىٛٔ ٝجت عذْ وبسايي صيست ثخٔ ْٛخي ضخ٘ٛذ.
ثٙبثشايٗ ضشٚسي است لسٕتذ ٞبي ٔختّف صيست ث ْٛث ٝعٛس ديٙبٔيه ثب  ٓٞتعبُٔ داضتٕٞ ٚ ٝبٍٙٞي ثيٗ الذأبت،
تمسيٓ ٚظبيف  ٓٞ ٚافضايي ثيٗ عٙبغش اوٛسيستٓ تٛسظ يه ٕٞب ًٙٞوٙٙذٞ ٜذايت  ٚساٞجشي ٌشدد.
ايٗ ٘مص ث ٝداليُ صيش إٞيت داسد:
 اص آ٘جب و ٝسبصٔبٖٞبي حٕبيتي ٔٛجٛد ٕٞبٍٙٞي الصْ سا ٘ذاس٘ذ  ٚدٚثبس ٜوبسي ٔيوٙٙذ.
 وبسٞب ثبيذ تخػػي ضٛد  ٚث٘ ٝح ٛاحسٗ ثيٗ افشاد تمسيٓ ضذ ٜثبضذ.
 وبسٞب ثبيذ وبٔالً ٕٞب ًٙٞا٘جبْ ضٛد.
ٚظيف ٝسىب٘ذاس يب ٔيب٘ذاس ٔٛاسد صيش است:
 عشاحي پّتفشْ ثشاي اوٛسيستٓ ٘ٛآٚسي
 ايجبد ضشايظ ٔٙبست ثشاي ثبصيٍشاٖ ثب تطشيح جبيٍب ٜآٟ٘ب  ٚتعييٗ فشايٙذ استجبعي
ٕٞ بٍٙٞي ثيٗ ثبصيٍشاٖ
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ثذ ٖٚضه ٘مص يه ثبصيٍش ٔ ٟٓث ٝعٛٙاٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜدس لبِت يه ضخشوت ثخضسي ،يخه دا٘طخٍب ،ٜيخه ٔشوخض
تحميمبتي يب يه ٟ٘بد ٚاثست ٝث ٝدِٚت ثٙٔ ٝاٛس ايجخبد ٕٞخبٍٙٞي ٞخبي الصْ ثخيٗ ثخبصيٍشاٖ  ٚجشيب٘خبت وبسوشدٞخب
 ٚپٛيبيي ٞب غيش لبثُ ا٘ىبس است .صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي ثشاي ثٟجخٛد دس ايجخبد  ٚتٛسخع ٝاسختبستبح ٞخب  ٚفعبِيخت ٞخبي
وبسآفشيٙي دس اثتذا ٘يبص ث ٝيه ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜدس سبختبس خٛد داسد .اِجت ٝايٗ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ٘ ٜجبيذ ثخٞ ٝخيو ٚجخٝ
٘مص تػذي ٌشي  ٚدستٛسي ٘سجت ث ٝضجى ٝپيذا وٙذ ٘ ٚمص آٖ تٟٙب دس ساستبي ثشعشف ٕ٘ٛدٖ چبِص ٞب ٛٔ ٚا٘ع
ٔٛجٛد ثب تىي ٝثش تفىش جٕعي  ٚيىسبٖ دس ٘اش ٌشفتٗ ٙٔ ٕٝٞبفع اعضبي ضجى ٝخٛاٞذ ثٛد.
دس عشاحي صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي دس غٙعت ٘فت ٌ ٚبص ٘يض ثبيذ يه ثبصيٍش ّٔخي داساي غخالحيت ثخ ٝعٙخٛاٖ ٕٞبٙٞخً
وٙٙذ ٜصيست ثٛ٘ ْٛآٚسي ا٘تخبة ضٛد .آضٙبيي عٕيك ثب غٙعت ٘فت ٌ ٚبص  ٚدا٘ص ٔخشتجظ ،ثشخخٛسداسي اص ظشفيخت
ثبالي ا٘سب٘ي  ٚسشٔبيٞ ٝبي ا٘سب٘ي ٘خجٔ ٚ ٝتخػع  ٚتٛاٖ سشٔبيٌ ٝزاسي اص ٚيژٌي ٞبي اغّي ايٗ ثخبصيٍش خٛاٞخذ
ثٛد وٚ ٝظيف ٝداسد ٘مص ٞذايت  ٚسٞجشي ثبصيٍشاٖ صيست ث ْٛسا ثخذ ٖٚداضختٗ ٘مخص تػخذي ٌخشي داضخت ٝثبضخذ
 ٚثتٛا٘ذ تالش خٛد سا ثشاي تِٛيذ حذاوثشي فعبِيت ٞبي وبسآفشيٙي ثب وبٞص چبِص ٞب ٛٔ ٚا٘ع ا٘جبْ دٞذ.
ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜثبيذ ثب ثٟشٌ ٜيشي اص ظشفيت ٞبي ا٘سب٘ي ثسيبس ثبالي وطٛس ،فعبِيت ٞخبي ثخب اسصش افخضٚد ٜصيخبدي
دس چبسچٛة ثشد-ثشد ث ٝثٕش سسب٘ذ  ٚثب سشٔبيٌ ٝزاسي دس ايٗ حٛص ٚ ٜعشاحي پّتفٛسْ صيست ثخ٘ ْٛخٛآٚسي ،ضخشايظ
ال صْ سا ثشاي ٞش ثبصيٍش  ٚعٙػش خبسجي ٟٔيب وٙذ و ٝثش اسخب

ا٘تفخبخ خخٛد تػخٕيٓ ثخ ٝحضخٛس  ٚيخب عخذْ حضخٛس

دس صيست ث ْٛثٍيشد.
دستِ چْارم :شبكِ كارآفريٌي فٌاٍراًِ

ضجى ٝوبسآفشيٙي ٘ٛآٚسا٘ ٝضبُٔ وبسآفشيٙبٖٛ٘ ،آٚساٖ ،ضشوت ٞبي ٘ٛپب  ٚضشوت ٞبي دا٘ص ثٙيبٖ ثٛد ٜوخ ٝدس لبِخت
يخخه ٌخخش ٜٚدس وٙخخبس يىخخذيٍش حبضخخش ضخخذ ٚ ٜثخخ ٝفعبِيخخت ٔخخي پشداص٘خخذ ،تخخب اص ايخخٗ عشيخخك يخخه ايخخذ ٜخخخبْ
ث ٝوٕه تالش  ٚوٛضص جٕعي  ٚدس ساستبي حُ ٔسبِ ٚ ٝسفع چبِص ٞبي فشاسٚي غٙعت ،ث ٝتِٛيذ يخه ٔحػخَٛ
يب خذٔت ثيب٘جبٔذ.
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دستِ پٌجنًْ :ادّاي پشتباى ٍ تقَيت كٌٌذُ ًَآٍري

ايٗ ٔجٕٛعٞٝب ث ٝوٕه استبستآحٞب ٔ ٚجٛعٞٝبي ٘ٛپب آٔذ ٚ ٜأىب٘بت اِٚي ٝضشٚخ يخه وسخت ٚوخبس سا دس اختيخبس
ٌشٜٞٚبي وبسآفشيٙب٘ ٝلشاس ٔيدٙٞذٚ .سٚد ايٗ ٔجٕٛعٞٝب ثبعث سشعت ثخطي ثخ ٝفضخبي وخبسآفشيٙي  ٚاسختبستآپخي
ٔي ضٛدٔ .شاوض سضذ (ا٘ىٛثبتٛسٞب) ،ضتبة دٙٞذٞ ٜب ،فشضتٍبٖ وست  ٚوبس  ٚپبسن ٞبي عّٓ ٚفٙبٚسي اص ايخٗ دسختٝ
ٞستٙذ و ٝاستجبط ثسيبس ٔستميٓ  ٚلٛي ثب وبسآفشيٙبٖ  ٚاستبستبح ٞب داس٘ذ.
 -1-5پارك ّاي علن ٍ فٌاٍري

ٔشاوضي ٞستٙذ و ٝعٕذتبً دس جٛاس ٔشاوض تحميمبتي  ٚعّٕي  ٚدا٘طٍبٞي تبسيس ضذ ٚ ٜدس ساسختبي تجخبسي سخبصي
٘ٛآٚسي ٞبي ثشآٔذ ٜاص دا٘طٍب ٜعُٕ ٔي وٙٙذ .ثب تٛج ٝث ٝپي٘ٛذ پبسن ٞخبي عّخٓ  ٚفٙخبٚسي ثخب دا٘طخٍبٟٞب ٔ ٚشاوخض
عّٕي ،اٞتٕبْ ٔذيشاٖآٟ٘ب ثش ٌضيٙص  ٚاستمشاس ضشوت ٞبي دا٘خص ثٙيخبٖ دس فضخبيي ٔتٕشوخض اسخت وخ ٝثخب ايجخبد
 ٚثشٟ٘ ٓٞي  ٚتعبٔالت عّٕي ٔيبٖ وبسآفشيٙبٖ ٛ٘ ٚآٚساٖ  ٚدا٘طٍبٟٞب فضبيي ٔٙبست ثشاي خالليت ٘ ٚخٛآٚسي ايجخبد
وٙٙذ.
پبسن ٞبي عّٓ  ٚفٙبٚسي دس ٚالع ضٟشن ٞبيي ٞستٙذ و ٝثٙٔ ٝاٛس استمشاس ضشوت ٞخبي دا٘خص ثٙيخبٖ  ٚثشآٔخذٜ
اص دا٘طٍب ٜعشاحي  ٚسبخت ٝضذ ٜا٘ذ  ٚتٕشوض آٟ٘ب ثش تسٟيُ ٘ٛآٚسي اص عشيك ٌشد ٓٞآٚسدٖ  ٓٞ ٚافضايي افشاد خالق
است.
پبسن عّٓ  ٚفٙبٚسي عٕذتبً يه ضٟشن فٙبٚسي ثب ٌستشٔ ٜتٛٙعي اص ضشوت ٞبست ؤٕٟ ٝتشيٗ خذٔبت آٖ دس ٚالع
اسائ ٝفضبي اداسي  ٚاجشايي ٔٙبست  ٚأىب٘بت سبختٕبٖ ٞب ٔ ٚستغالت است.
دس پبسن ٞبي عّٓ  ٚفٙبٚسئ ،ذيشيت ٔتٕشوضي و ٝثش فعبِيت ٞبي ضشوت ٞب ٘ابست ٔستميٕي داضت ٝثبضخذ ٚجخٛد
٘ذاسد  ٚغشفبً ث ٝثشسسي حذالُ ٞبي ضشايظ الصْ ثشاي حضٛس دس ايٗ فضبي فيضيىي ٔحذٚد ٔخي ضخٛد ٚعٕخذتبً ٘فخع
ٔستميٕي اص ٔٛفميت يب عذْ ٔٛفميت ضشوت ٞبي صيش ٔجٕٛع ٝخٛد ٕ٘ي ثشد  ٚسٟبْ داس ضشوت ٞب ٕ٘ي ثبضذ.
 -2-5هزامش رشذ يا اًنَتاتَرّا ()Incubator

ٔشوض سضذ يب ا٘ىٛثبتٛس سا ٔي تٛاٖ الي ٝثعذي ٟ٘بدٞبي تمٛيت وٙٙذٛ٘ ٜآٚسي پس اص پبسن ٞبي عّٓ  ٚفٙبٚسي تّمخي
وشدٔ .شوض سضذ سبصٔب٘ي است و ٝتسٟيالتي ثشاي ضشوت ٞبي ٘ٛپخب (اسختبستبح) فخشأ ٓٞخي آٚسد وخ ٝثخشاي آٖ ٞخب
دسدسشٞبي سا ٜا٘ذاصي يه ضشوت سا ثشعشف سبصد .ايٗ سبصٔبٖ ٔي تٛا٘ذ خػٛغئ ،خشدْ ٟ٘خبد ،دِٚتخي يخب ٚاثسختٝ
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ث ٝدا٘طٍب ٜثبضذ  ٚثب تٛج ٝث ٝأىب٘بت  ٚثٛدج ٝخٛد ٔي تٛا٘ٙذ ٘مص ٔٛثشي دس سا ٜا٘ذاصي  ٚتجبسي سبصي اختشاعخبت
 ٚدا٘ص ٞبي آوبدٔيه داضت ٝثبضٙذٔ .ب٘ٙذ ضتبثذٙٞذٞ ٜب عُٕ ٔي وٙٙذ ِٚي ايٗ ٔشاوض فمظ تخيٓ ٞخبي دا٘طخٍبٞي
سا جزة ٔي وٙٙذ ٕٞ ٚچٙيٗ ث ٝدِيُ عذْ دسيبفت دسغذ  ٚس ٟٓاص ضشوت ٘ٛپخب ،اضختيبق وٕتخشي ثخشاي ٔٛفميخت
تيٓ ٞب داس٘ذ.
ٔشاوض سضذ ثسيبس وٛچىتش اص يه پبسن عّٓ ٚفٙبٚسي ثٛد ٚ ٜعٕٔٛبً تحت ٘ابست يه ٔذيشيت ٚاحذ ٞستٙذ  ٚعالٜٚ
ثش دس اختيبس ٌزاضتٗ فضب  ٚأىب٘بت اداسي ٔطتشن ثشاي ضشوت ٞبي ٘ٛپب ث ٝآٖ ٞب ٔطخبٚس ٜتجخبسي ٔ ٚخذيشتي ٘يخض
ٔي دٙٞذ.
خذٔبت ٔشوض سضذ ٔعٕٛالً دس لبِت يه ثش٘بٔٔ ٝيبٖ ٔذت ث ٝضشوت ٞبي تحت حٕبيت اسائٔ ٝي ضٛدٚ .سٚد ثٔ ٝشاوض
سضذ عي يه فشايٙذ دسخٛاست ٌ ٚضيٙص غٛست ٌشفتٔ ٚ ٝذت ٔٙتفع ضذٖ آٖ ٞب ٔي تٛا٘ذ تخب  3سخبَ يخب ثيطختش
ثبضذ.
تٕشوض دس ٔشاوض سضذ ثش حٕبيت اص ضشوت ٞبي تبص ٜتبسيس اص ٔشاحخُ اِٚيخ ٝتٛسخع ٝفٙخبٚسي ٘ ٚخٛآٚسي تخب ٔشحّخٝ
دسآٔذصايي است  ٚخذٔبت اسائ ٝضذ ٜتٛسظ آٟ٘ب ٔي تٛا٘ذ ضبُٔ ٔٛاسد صيش ثبضذ:
 فشآٞآٚسدٖ أىب٘بت اِٚي ٝوست  ٚوبس  ايجبد ضجى ٝاستجبعبت ا٘سب٘ي  وٕه دس أٛس ثبصاسيبثي  اتػبَ ث ٝايٙتش٘ت پشسشعت  وٕه دس صٔئ ٝٙذيشيت ٔبِي  ٚحسبثذاسي  تسٟيُ دس دسيبفت ٚاْ ٞبي ثب٘ىي  ٚتسٟيالت ٔبِي  آٔٛصش ٟٔبست ٞبي اسائ ٝعشح ٞبي تجبسي  تسٟيُ استجبط ثب ٔشاوض دا٘طٍبٞي  وٕه ث ٝيبفتٗ ضشوبي تجبسي  وٕه ث ٝجزة سشٔبيٌ ٝزاساٖ خغشپزيش  ثشٌضاسي دٚسٞ ٜبي آٔٛصضي تفػيّي وست  ٚوبس صفحه  7از 15

 ايجبد ٌشٔ ٜٚطبٚسيٗ ٔ ٚشثيبٖ  يبفتٗ تيٓ ٔٙبست ٔذيشيت  ضىُ دٞي ث ٝفش ًٙٞوست  ٚوبس ضشوت ٞب  سإٙٞبيي دس ساستبي تجبسي سبصي فٙبٚسي ضشوت ٞب  ٔذيشيت أٛس حمٛق ٔبِىيت ٔذيشاٖ ٔشاوض سضذ ث ٝاصاي خذٔبتي و ٝدس اختيبس ضشوت ٞبي ٘ٛپب لشاس ٔي دٙٞذ عٕٔٛبً دٛ٘ ٚخ ٘فع حبغُ ٔي وٙٙذ:
ٕٔ -1ىٗ است ٞضي ٝٙثبثت ٔبٞيب٘ ٝث ٝعٛٙاٖ اجبس ٜيب حك استفبد ٜاص أىب٘بت سا اص ضخشوت ٞخبي ٘ٛپخب دسيبفخت
وٙٙذ .
ٛ٘ -2خ ديٍش ا٘تفبخ ،ضشاوت دس ايٗ ضشوت ٞبست .ثب ضٙبسبيي ضشوت ٞبي ٘ٛپبي ٔٙبست  ٚثب آيٙذ ٜدسخطخبٖ،
تبٔيٗ أىب٘بت الصْ اص لجيُ فضبي وبس  ٚسبيش ٘يبصٔٙذيٟب ،ثخطي اص سٟبْ آٟ٘ب سا دس اختيبس ٌشفت ٚ ٝدس ٚالخع
دس آٟ٘ب سشٔبيٌ ٝزاسي ٔي وٙٙذ .
ٔيبٍ٘يٗ استمشاس يه ضشوت دس ٔشوض سضذ ٔ 33ب ٜاست.
 -3-5شتاب دٌّذُ ّا ()Accelerators

ضتبثذٙٞذٞ ٜب ٔجٕٛعٞ ٝبيي چبثه ٔ ٚتٕشوض ٞستٙذ و ٝدس وٙبس تأٔيٗ ٔبِي اِٚي ٝدس اصاي دسيبفت دسغذي اص سٟبْ
(ٔعٕٛالً  8تب  )2۰۲ثٔ ٝذتي دس حذٚد ٔ 3-6ب ،ٜثشاي سبصٔبٖ ٞبي ٘ٛپب ،فضبي وبس ،ثش٘بٔخ ٝعّٕيخبتي ،آٔخٛصش ٞخبي
ٔشتجظ  ٚجّسبت اسائ ٝث ٝسشٔبيٌ ٝزاساٖ سا ٟٔيب ٔي وٙٙذ .تيٓ ٞبي دا٘طٍبٞي  ٚيب غيش دا٘طٍبٞي ٔيتٛا٘ٙخذ دس ايخٗ
ٔشاوض جزة ض٘ٛذ.
ث ٝعجبست ديٍشسبصٔبٖ ٞبيي ٞستٙذ و ٝث ٝوست  ٚوبسٞبي خغشپزيش ٘ٛپخب اص عشيخك فخشا ٓٞوخشدٖ ثٛدجخٙٔ ،ٝخبثع،
خذٔبت ٔطبٚسٔ ٚ ٜشثيٍشي ث ٝاصاي حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ضشوتٟب وٕه ٔي وٙٙخذ  ٚثبعخث جٟخص وسخت  ٚوبسٞخب
ٔي ض٘ٛذ .ث ٝعجبستي ديٍش ضتبة دٙٞذٞذٞب ثب دس اختيبس لشاس دادٖ صيش سبخت ٞبي آٔبد ٚ ٜاسائٔ ٝطبٚس ٚ ٜسإٙٞبيي
ٞبي الصْ ث ٝتٛسعٔ ٝحػ َٛضشوت دا٘خص ثٙيخبٖ دس صٔخبٖ وٛتخب ٜتخش  ٚثخب خغخب ٞضيٙخ ٝوٕتخش وٕخه ٔخي وٙٙخذ
ٔ ٚحػٛالت جذيذ سا ث ٝغٙعت ا٘تمبَ داد ٚ ٜخٛد ٘يض اص ايٗ عشيك ٔٙتفع ضذ ٚ ٜدس سٛد حبغّ ٝضشيه ٔي ض٘ٛذ.
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ثش٘بٔٞ ٝبيي ثب ٔذت صٔبٖ ٔحذٚد (حذٚداً سٔ ٝب )ٝٞو ٝث ٝوست  ٚوبسٞبي خغش پزيش ثشاي فشايٙخذ سخشٔبيٌ ٝخزاسي
جذيذ وٕه ٔي وٙٙذ ٔ ٚعًٕ ٛال ثشاي تيٓ ٞبي خٛد يه سشٔبي ٝاِٚيخ ٝثخ ٝعخال ٜٚفضخبي وخبسي فخشأ ٓٞخي وٙٙخذ.
 ٓٞچٙيٗ ٔجٕٛع ٝاي اص ضجىٞ ٝبٔ ،شثيبٖ  ٚآٔٛصش سا دس اختيبس وست  ٚوبسٞبي خغش پزيش لشاس ٔي دٙٞذ.
ٔشاوض سضذ ( ) Incubatorsلجُ اص ضتبة دٙٞذٞ ٜب ثٚ ٝجٛد آٔذ ٜا٘ذ  ٚث ٝوست  ٚوبسٞبي ٘ٛپب وٕه ٔي وٙٙذ .لغعبً
ضتبة دٙٞذٞ ٜب ضجبٞت ٞبيي خبغي ثٔ ٝشاوض سضذ داس٘ذ .ضتبة دٙٞذٞ ٜب ٞذفطبٖ وٕه ث ٝوست  ٚوبسٞبي خغش
پزيش ٘ٛپب دس عٔ َٛشحّ ٝضىُ ٌيشيطبٖ اسخت .ثٙخبثشايٗ ا٘تاخبس ٔخي سٚد وخ ٝخيّخي اص فعبِيخت ٞخبيي وخ ٝتٛسخظ
ٔشاوض سضذ اسائٔ ٝي ضٛد تٛسظ ضتبة دٙٞذٞ ٜب ٘يض اسائ ٝضٛد.
ضبيذ اغّي تشيٗ تفبٚت آٟ٘ب دس ٔذت صٔبٖ ٔحذٚد ثش٘بٔٞ ٝبي ضتبة دٙٞذٞ ٜب دس ٔمبيس ٝثب ٔشاوض سضذ  ٚفشضتٍبٖ
وست  ٚوبس ثبضذ.
ثشخي ثب ٚجٛد تعشيف سسٕي اص ضتبة دٙٞذٞ ٜب آٖ ٞب سا ٕٞتشاص ٔشاوض سضذ ٔي دا٘ٙذٕٟٔ .تشيت ٔضيت پيٛستٗ ثخٝ
ضتبة دٙٞذٞ ٜب عجبست است اص:
 تبٔيٗ ٔبِي؛ داضتٗ ثٛدج ٝثشاي ضشوت ٞبي ٘ٛپب ثبعث تٕشوض آٟ٘ب ثش سٚي وبس ضذ ٚ ٜسشعت تجبسي سخبصئحػٛالت  ٚخذٔبت سا ثبال ٔي ثشد.
 ضجى ٝسبصي ثب سشٔبيٌ ٝزاساٖ خغش پزيش؛ و ٝدس ادأ ٝحيبت وست  ٚوبسٞبي ٘ٛپب ثسيبس ٔ ٟٓثخٛد٘ ٚ ٜمخصثسضايي داس٘ذ .ضتبة دٙٞذٞ ٜب فشغت ٞبي ثي ٘ايشي ثشاي دستشسي ث ٝسشٔبيٌ ٝزاساٖ ٞسختٙذ .خخذٔبتي
و ٝدس يه ضتبة دٙٞذ ٜاسائٔ ٝي ضٛد عجبستٙذ اص:
 ثش٘بٔ ٝضتبة دٞي خذٔبت ٔشثيٍشي سشٔبي ٝاِٚيٝ فضبي وبسي  ٚأىب٘بت اداسي حٕبيت  ٚضجى ٝسبصيدس عُٕ ضتبة دٙٞذٞ ٜب ثب ٔشاوض سضذ تفبٚت ٞبي صيش سا داس٘ذ:
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 ع َٛدٚسٔ :ٜذت صٔبٖ ٔحذٚد ضتبة دٙٞذٞ ٜب ٔعٕٛالً سٔ ٝب ٜاست دس حبِيىٔ ٝشاوض سضذ اص ٚلتي و ٝيخهوست  ٚوبس ٚاسد ٔشوض ٔي ضٛد تب ٚلتي و ٝث ٝاغغالح فبسغ اِتحػيُ ٔخي ضخٛد اص يخه تخب  5سخبَ عخَٛ
ٔي وطذ .ضشوت دس ثش٘بٔ ٝضتبة دٙٞذٞ ٜب ِضً ٔٚب ثبعخث حفخك وسخت  ٚوبسٞخبي خغشپخزيش ٘خٛاٞخذ ضخذ
دس عٛؼ ث ٝچشخ ٝسشٔبيٌ ٝزاسي ثشاي سضذ سشيعتش يب ضىست سشيعتش سشعت ٔي ثخطذ.
 اٍ٘يضٞ ٜب (ٔطٛق ٞب) :ثسيبسي اص ضتبة دٙٞذٞ ٜب ٔتعّك ث ٝثخص خػٛغي ٞستٙذ دس حبِيىٔ ٝشاوخض سضخذتحت ٔبِىيت دِٚت ٞب ٞستٙذ.
دستِ ششنًْ :ادّاي تاهيي كٌٌذُ هالي

سشٔبيٌ ٝزاساٖ دس ٔميب

خشد يب والٖ ،و ٝتبٔيٗ ٔبِي دس ٔشاحُ ٔختّف  ٚدس لبِت ٞخبي ٔختّخف غخٙذٚق ٞخبي

سشٔبيٌ ٝزاسي ،ثب٘ه ٞب ،سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ،ٝسخشٔبيٌ ٝخزاساٖ خغخش پخزيش ( ،)VCsسخبصٔبٖ ٞخبي غيشا٘تفخبعي،
ثٙيبدٞب ،جٕع سپبسي ،لشؼ اِحس ،ٝٙفشاثٛس

 … ٚسا ث ٝعٟذ ٜداس٘ذٕٟٔ .تشيٗ  ٚضبخع تشيٗ آٟ٘ب سشٔبيٌ ٝزاساٖ

خغش پزيش  ٚسشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت٘ ٝبْ داس٘ذ.
 -1-6سزهايِ ىذاراى خطز پذيز

ايٗ دست ٝاص سشٔبيٌ ٝزاساٖ ثب تمجُ سيسه سشٔبيٌ ٝزاسي  ٚصيبٖ ٘بضي اص عذْ ٔٛفميت احتٕبِي تٛسخعٔ ٝحػخ،َٛ
سيسه سا ث ٝغفش ٔي سسب٘ذ  ٚدس عٛؼ دس سٛد حبغُ اص ٔٛفميت ضشيه ٔي ضٛد .ايٗ خغشپزيشي سشٔبيٌ ٝزاسي،
دس ٔمبيس ٝثب سبيش ٟ٘بدٞبي التػبدي ٘ايش ثب٘ه ٞب ٟ٘ ٚبدٞبي ٔبِي ،ضشوت ٞب ٔ ٚحمميٗ سا ثٚ ٝسٚد ث ٝايخٗ عشغخٝ
تشغيت ٔي وٙذ  ٚپتب٘سيُ ٞبي عّٕي ايٗ حٛص ٜسا فعبَ تش  ٚسشعت پيطشفت سا ثيطتش ٔي وٙذ.
 -2-6سزهايِ ىذاراى فزشتِ يا فزشتياى مسة ٍ مار

ايٗ دست ٝاص سشٔبيٌ ٝزاساٖ دس سشٔبيٌ ٝزاسي ٞبي وٛچه استبستبح ٞب  ٚوبسآفشيٙخبٖ سخشٔبي ٝوخزاسي ٔخي وٙٙخذ.
ث ٝغٛست ٔشس ْٛفشضتٍبٖ وست  ٚوبس ثيطتش ثشاي ضشٚخ يه فعبِيت وبسآفشيٙب٘ ٝايفبي ٘مص ٔي وٙٙذ  ٚث ٝوسخت
 ٚوبسٞبي وٛچه وٕه ٔي وٙٙذ تب ٘خستيٗ ٌبْ ٞبي سضذ  ٚتٛسع ٝخٛد سا ثشداس٘ذ .فشضتٍبٖ وست  ٚوبس ث ٝدِيُ
اعتٕبد ث ٝيه ايذ ٚ ٜثشآٚسد پتب٘سيُ سضذ  ٚتٛسع ٝآٖ ،وٕه ٞبي ٔبِي خٛد سا دس اختيبس ٌشٔ ٜٚذيشيتي داساي ايذٜ
لشاس ٔي دٙٞذ ،ثي آ٘ى ٝدس ٔذيشيت  ٚساٞجشد آٖ وست  ٚوبس ،دخبِخت عٕخذ ٜاي داضخت ٝثبضخٙذ .دس ايخٗ سٚش يخه
سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ،ٝسيسه سشٔبيٌ ٝزاسي دس يه ايذٛ٘ ٜيٗ سا ٔي پزيشد .ايٗ ثذيٗ ٔعٙبست و ٝدس غٛست ضىست
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ايذ ،ٜسشٔبيٌ ٝزاس ادعبيي ثشاي سشٔبي٘ ٝخٛاٞذ داضت  ٚدس غٛست ٔٛفميخت ايخذ ٜثخ ٝدِيخُ سيسخه ثخبالي سخشٔبيٝ
ٌزاسي ،س ٟٓثباليي اص ٔٙبفع وست  ٚوبس سا ٔغبِج ٝخٛاٞذ وشد.
ثيٗ سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ٚ ٝخغشپزيش تفبٚتٟبيي ٚجٛد داسد ؤٕٟ ٝتشيٗ آٟ٘ب عجبستٙذ اص:
 -1سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ٝث ٝتٟٙبيي وبس ٔي وٙذ ،دس حبِي و ٝسشٔبيٌ ٝزاس خغشپزيش ثخطي اص يه ضشوت است.
سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ،ٝافشادي ٞستٙذ وٙٔ ٝبثع ٔبِي ضخػي خٛد سا دس استبستبح سشٔبيٌ ٝخزاسي ٔخي وٙٙخذ .ايخٗ
سشٔبيٌ ٝزاساٖ ،ثشٚتٕٙذ ٞستٙذ  ٚاغّت افشادي ثب ٘فٛر ٔي ثبضٙذ وخ ٝتػخٕيٓ ٔخي ٌيش٘خذ دس ضخشوت ٞخبي داساي
پتب٘سُ ثبال سشٔبيٌ ٝزاسي وٙٙذ  ٚدس عٛؼ سٟبْ ث ٝدست آٚس٘ذ .ثب تٛج ٝث ٝايٗ و ٝآٟ٘ب پ َٛخٛد سا سشٔبيٌ ٝزاسي
ٔي وٙٙذ ٕٞ ٚيط ٝيه خغش راتي ٚجٛد داسد ،ثسيبس غيشٕٔىٗ است و ٝيه سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ٝدس وست  ٚوخبسي
سشٔبيٌ ٝزاسي وٙذ و ٝغبحت آٖ ٔبيُ ٘يست ثخطي اص سٟبْ ضشوت خٛد سا ثٚ ٝي ثذٞذ.
اص سٛي ديٍش ،ضشوت ٞبي سشٔبيٌ ٝزاس خغش پزيش اص يه ٌش ٜٚاص سشٔبيٌ ٝزاساٖ حشف ٝاي تطىيُ ٔي ضٛد .سشٔبيٝ
آٟ٘ب اص افشاد ،ضشوت ٞب ،غٙذٚق ٞبي ثبص٘طستٍي  ٚثٙيبدٞب تبٔيٗ ٔي ضٛد .ايٗ سشٔبيٌ ٝخزاساٖ ثخب عٙخٛاٖ ضخشوبي
ٔحذٚد ضٙبختٔ ٝي ض٘ٛذ .اص سٛي ديٍش ضشوبي عٕٔٛي وسب٘ي ٞستٙذ و ٝثب ثٙيبٍ٘خزاساٖ يخب وبسآفشيٙخبٖ ٕٞىخبسي
ٔي وٙٙذ؛ آٟ٘ب ٔسئٔ َٛذيشيت غٙذٚق  ٚحػ َٛاعٕيٙبٖ اص تٛسع ٝسبِٓ ضشوت ٔي ثبضٙذ.
 -2آٟ٘ب ٔمبديش ٔختّفي سا سشٔبيٌ ٝزاسي ٔي وٙٙذ.
ث ٝعٛس ٔعٕ ،َٛسشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ٝثيٗ  25۰۰۰تب  1۰۰۰۰۰دالس اص پخ َٛخخٛد سا سخشٔبيٌ ٝخزاسي ٔخي وٙٙخذ،
ٞش چٙذ ٌبٞي اٚلبت ايٗ ٔمبديش ٔي تٛا٘ذ ثيطتش يب وٕتش ثبضذٚ .لتي ايٗ سشٔبيٌ ٝزاساٖ دس يه ٌش ٜٚجٕخع ضخ٘ٛذ،
سشٔبئ ٝي تٛا٘ذ ثٞ 75۰ ٝضاس دالس ثشسذ.
دس حبِي و ٝسشٔبيٌ ٝزاسي فشضت ٝعٕٔٛب يه سا ٜحُ سشيع است ،ثبيذ تٛج ٝداضت و ٝث ٝدِيُ لبثّيت ٞخبي ٔخبِي
٘سجتبً ٔحذٚد آٟ٘ب ،سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضتٕ٘ ٝي تٛا٘ٙذ ٕٞيط٘ ٝيبصٞبي سشٔبي ٝاي وبُٔ يه وسخت  ٚوخبس سا تخبٔيٗ
وٙٙذ .اص سٛي ديٍش سشٔبيٌ ٝزاساٖ خغش پزيش ثخ ٝعخٛس ٔتٛسخظ ٔ 7يّيخ ٖٛدالس دس يخه ضخشوت سخشٔبيٌ ٝخزاسي
ٔي وٙٙذ .تفبٚت سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ٚ ٝخغشپزيش دس ٔمبديش سشٔبيٌ ٝزاسي آٟ٘ب ٔطخع است.
 -3آٟ٘ب داساي ٔسئِٛيت ٞب  ٚاٍ٘يضٞ ٜبي ٔختّفي ٞستٙذ.
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سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ٝعٕذتبً وبسضبٖ اسائ ٝپطتيجب٘ي ٔبِي است .أب اٌش دسخٛاسختي ثخشاي ٔطخبٚس ٚ ٜتٛغخي ٝاص آٟ٘خب
ضٛد ،آٟ٘ب اججبسي ثشاي ايٗ ا٘جبْ وبسٞب ٘ذاس٘ذ .سغح ٔطبسوت آٟ٘خب ثسختٍي ثخ ٝخٛاسختٞ ٝخبي ضخشوت  ٚتٕخبيالت
سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ٝداسد.
يه سشٔبيٌ ٝزاس خغش پزيش ث ٝد٘جبَ ٔحػ َٛيب خذٔبت لٛي است وخ ٝداساي ٔضيخت سلخبثتي لخٛي ،تخيٓ ٔخذيشيت
ثب استعذاد  ٚيه ثبصاس ثبِمٚ ٜٛسيع استٍٙٞ .بٔي و ٝسشٔبيٌ ٝزاساٖ خغش پزيش ٔتمبعذ ضذ ٚ ٜسشٔبيٌ ٝزاسي وشد٘ذ،
وٕه ث ٝايجبد ضشوت ٞبي ٔٛفك ،و ٝدس آٖ اسصش ٚالعي اضبفٔ ٝي ضٛدٚ ،ظيف ٝآ٘بٖ خٛاٞخذ ثخٛد .عخال ٜٚثخش ايخٗ
يه سشٔبيٌ ٝزاس خغش پزيش ٍٙٞبٔي و ٝصٔبٖ ايجبد تٕشوض استشاتژيه ضشوت  ٚاستخذاْ ٔذيشاٖ اسضخذ فخشا ثشسخذ،
ث ٝايٗ پشٚس ٝوٕه خٛاٞذ وشد .آٟ٘ب ثشاي وٕه  ٚسإٙٞبيي ثٔ ٝذيشاٖ اسضذ اجشايي ثبيذ دس دستش

ثبضٙذ.

ٞذف اص ا٘جبْ ايٗ وبسٞب وٕه ث ٝضشوت ثشاي داضتٗ دس آٔذ ثيطتش  ٚعّٕىشد ٔٛفك تش است.
 -4سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ٝتٟٙب دس ضشوت ٞبي تبص ٜوبس سشٔبيٌ ٝزاسي ٔي وٙٙذ.
تخػع سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ٝدس ضشوت ٞبي تبص ٜوبس ،تبٔيٗ ٔبِي تٛسع ٝفٙي دس ٔشاحُ آخش ٚ ٚسٚد ث ٝثبصاس اِٚيٝ
استٚ .لتي و ٝسخٗ اص سا ٜا٘ذاصي  ٚاجشاي ي ضشوت ثبضذٚ ،جخٞٛي وخ ٝسخشٔبيٌ ٝخزاس فشضخت ٝفخشأ ٓٞخي وٙخذ
ٔي تٛا٘ذ تفبٚت چطٍٕيشي دس عّٕىشدٞب ايجبد وٙذ.
اص سٛي ديٍش سشٔبيٌ ٝزاساٖ خغش پزيش ،ثست ٝث ٝتٕشوض ضشوت سشٔبيٌ ٝزاس ٌبٞي دس ضشوت ٞبي تبص ٜوبس  ٚاوثخشا
دس ضشوت ٞبي تٛسع ٝيبفت ٝسشٔبيٌ ٝزاسي ٔي وٙٙذ .اٌش يه استبستبح يه تعٟذ لب٘ع وٙٙذ ٚ ٜپتب٘سيُ سضذ ثبِمٜٛ
صيبدي سا اص خٛد ٘طبٖ دٞذ  ،لغعب سشٔبيٌ ٝزاس خغش پزيش عاللٙٔ ٝذ ث ٝسشٔبيٌ ٝزاسي خٛاٞذ ثٛد.
يه سشٔبيٌ ٝزاس خغش پزيش ٕٞچٙيٗ ٔطختبق سخشٔبيٌ ٝخزاسي دس يخه وسخت  ٚوخبس ثخب يخه سوخٛسد ثبثخت اسخت
ؤ ٝي تٛا٘ذ آ٘چ ٝسا و ٝالصٔٛٔ ٝفميت است ث ٝسشٔبيٌ ٝزاس ٘طبٖ دٞذ .سشٔبيٌ ٝزاس خغخش پخزيش پخس اص ٔٛافمخت،
ثٛدج ٝالصْ سا ثشاي تٛسع ٚ ٝسضذ دس اختيبس ضشوت لشاس ٔي دٞذ.
 -5آٟ٘ب دس اسصيبثي ثبيستٔ ٝتفبٚت ٞستٙذ.
اسصيبثي ثبيست )Due diligence( ٝحٛص ٜاي است و ٝثحث ٞبي صيخبدي سا ثخشاي سخشٔبيٌ ٝخزاساٖ فشضخت ٝدس عخَٛ
سبَ ٞب ايجبد وشد ٜاست .ثعضي اص سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشضت ٝتمشيجبً ٞيو اسصيبثي ثبيست ٝاي ٘ذاس٘ذ  ٚث ٝدِيُ ايٙى ٝتٕبْ
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پٔ َٛبَ خٛدضبٖ استٚ ،العبً ث ٝآٖ ٚاثست٘ ٝيستٙذ .ثب ايٗ حبَ ،ثبثت ضخذ ٜاسخت وخ ٝسخشٔبيٌ ٝخزاساٖ فشضخت ٝاي
و ٝحذالُ  2۰سبعت اسصيبثي ثبيست ٝا٘جبْ ٔي دٙٞذ ،احتٕبَ ثبصٌطت سشٔبي ٝآٟ٘ب پٙج ثشاثش ثيطتش است.
سشٔبيٌ ٝزاساٖ خغش پزيش ثب تٛج ٝث ٝايٗ ؤ ٝسئِٛيت أب٘ت داسي ضشوبي ٔحذٚد خٛد سا داس٘ذ ،ثبيذ اسصيبثي ثبيستٝ
ثيطتشي ا٘جبْ دٙٞذ .سشٔبيٌ ٝزاساٖ خغش پزيش ٔي تٛا٘ٙذ ثيص اص  5۰۰۰۰دالس سا غشف تحميك دس ٔخٛسد دٚسٕ٘خبي
سشٔبيٌ ٝزاسي خٛد وٙٙذ.
ايٗ ٞب اغّي تشيٗ تفبٚت سشٔبيٌ ٝزاس فشضت ٚ ٝخغشپزيش ٞستٙذ  ٚتػٕيٓ ٘ضديه ضذٖ ثٞ ٝخش يخه اص ايٟٙخب فمخظ
ثب وبسآفشيٗ است.
دستِ ّفتنًْ :ادّاي علوي ٍ پصٍّشي

٘ايش دا٘طٍبٟٞب ،پژٞٚطٍبٟٞبٚ ،احذٞبي تحميك  ٚتٛسع ٝغٙعت (ٔ )R&Dشاوخض عّٕخي  ٚپژٞٚطخي  ٚآصٔبيطخٍبٟٞب
(ضجى ٝآصٔبيطٍبٞي فٙبٚسي ساٞجشدي) و ٝاص عشيك تضسيك ٔٙبثع ا٘سب٘ي ٔتخػع (اعضبي ٞئيت عّٕي  ٚدا٘طجٛيبٖ
تحػيالت تىٕيّي) اسائ٘ ٝتبيج تحميمبت ،وٕه ث ٝا٘جبْ ٔشاحُ تحميمبتي ،دساختيبسٌزاضتٗ صيشسبخت ٞبي سخخت
افضاسي ٘ ٚشْ افضاسي  ٚدس اختيبس ٌزاضتٗ تٛإ٘ٙذي ٞخب  ٚتجٟيخضات آصٔبيطخٍبٞي ثخ ٝضخشوت ٞخبي دا٘خص ثٙيخبٖ
دس تحمك اٞذافطبٖ وٕه ٔي وٙٙذ.
ايٗ ثخص ضبُٔ ٟ٘بدٞبي دِٚتي ،خػٛغي ٘ ٚيٕ ٝخػٛغي ٔيضٛد .تحميمبت ثيبٍ٘ش ايٗ ٔٛضٛخ است و ٝآٔٛصشٞب
دس وبسآفشيٙي ٘ٝتٟٙب ثبعث سضذ وٕي وبسآفشيٙبٖ ٔيضٛد ،ثّىٛٔ ٝجت تح َٛدس ٘سُٞبي وبسآفشيٙي  ٚاستمبي سخغح
ٟٔبستٞبي وبسآفشيٙي ثٚ ٝيژ ٜدس عشاحي ساٞجشدٞبي وستٚوبس ٔ ٚذيشيت ثٍٙبٜٞبي التػبدي ٔيضخٛد .ثخب آٔخٛصش
ٔيتٛاٖ دس وبسآفشيٙبٖ ايجبد اعتٕبد ث٘ ٝفس ،ظشفيت الصْ سا ثشاي خٛداظٟبسي و ٝثتٛا٘ٙذ دا٘طي سا و ٝفشاٌشفتٝا٘خذ،
دس عُٕ ثٝوبس ثٍيش٘ذ  ٚاص فشغتٞبي ٔٛجٛد ثٟشٜثشداسي ثٟي ٝٙا٘جبْ دٙٞذ سا ايجبد وشد.
استبستبح ٞب ثشاي ا٘جبْ ٔبٔٛسيت ٞبي خٛد ٘يبصٔٙذ ٘يخشٚي ا٘سخب٘ي ٔتخػخع  ٚتٛإ٘ٙخذ  ٚتسخٟيالت آصٔبيطخٍبٞي
 ٚوبسٌبٞي ٞستٙذ و ٝايٗ ٘يبص تٛسظ دا٘طٍبٟٞب ٔ ٚشاوض عّٕي  ٚپژٞٚطي تبٔيٗ ٔي ضٛد.
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دستِ ّشتنًْ :ادّاي ارائِ دٌّذُ خذهات عوَهي ٍ تخصصي
 -1-8هجوَعِّاي رساًِاي ٍ چٌذرساًِاي

ضبُٔ سٚص٘بٔٞٝبي ٔىتٛة ،سسب٘ٞٝبي ٔجبصي ،حتي ضجىٞٝبي اجتٕبعي ثب تٛج ٝث ٝايٙىٔ ٝخبعجب٘طبٖ جبٔع ٝخبظ
خٛد ٘ ٚحٌ ٜٛفتبسضبٖ تخػػي ثشاي ا٘تمبَ ث ٝجبٔع ٝخٛد است ،خيّي خخٛة ٔخيتٛا٘ٙخذ ٔعشفخي ،اسائخٔ ٝطخىالت
 ٚساٜحُٞب  …ٚث ٝعٛس غحيح ا٘تمبَ دٙٞذٕٞ .چٙيٗ ٔيتٛا٘ٙذ جشيبٖسبصي (فشٍٙٞي ،حُ ٔطىُ  )…ٚغخحيحي
دس ايٗ حٛص ٜا٘جبْ ثذٙٞذ.
 -2-8هشاٍراى ٍ ًيزٍّاي هتخصص

اص لجيُ ٔطبٚساٖ (فٙئ ،بِي ،حمٛلي ،ثبصاسيبثي ،وست  ٚوبس  ٚ )... ٚثشٚوشٞب وخ ٝدس ٔشاحخُ ٔختّخف ضخىٌُيخشي
سبصٔبٖٞبي ٘ٛپب ٔيتٛا٘ٙذ تبثيشٌزاس  ٚاِجت ٝخذٔبت اسصاٖ  ٚحشفٝاي ث ٝآٟ٘ب اسائ ٝدٙٞذ .إٞيت  ٚجبيٍب ٜايخٗ ثخخص
ثسيبس ٔ ٟٓاست.
 -3-8ارائِدٌّذىاى تضويي ٍ اهٌيت مسة ٍمار

يىي اص ثيٓٞب ٍ٘ ٚشا٘يٞبي وبسآفشيٙبٖ دس تٛسع ،ٝتيٓسبصيٞب ،فشٚش  ٚاستجبعبتٓٞ ،افضاييٞب  ٚحشوت ثخ ٝالخذأبت
جسٛسا٘ ٝو ٝخٛد ثبعث سضذ  ٚايجبد سشيعتش وست ٚوبسضبٖ ٔيضٛدٚ ،جٛد أٙيت ثيطتش دس فعبِيتٞبست .ثٙبثشايٗ
الصْ است دس صٔبٖ ٞبي ٔختّف دس صيست ثٛ٘ ْٛآٚسي ايٗ اعٕيٙبٖ  ٚضٕب٘ت اص عشيك ثيٕ ،ٝثجت ثش٘ذ ،ثجت اختشاخ،
ثب٘هٞب  ...ٚث ٝآٟ٘ب اسائٌ ٝشدد.
 -4-8هْيا مٌٌذىاى خذهات ()Formalize

اص لجيُ ٚوالٌ ،شافيست ٞب ،حسبثذاسأٖ ،طبٚساٖ وست ٚوبس ،ثجت ضشوت ،ثيٕ ،ٝاداس ٜوبس ٔ ٚبِيبت ،وخ ٝدس ٔشاحخُ
اِٚي ٝضىُ ٌيشي سبصٔبٟ٘بي ٘ٛپب ،خذٔبت اسصاٖ  ٚحشف ٝاي ث ٝآٟ٘ب اسائ ٝي وٙٙذ.
 -5-8هزامش مارًٍذي ٍ جوع ماري ( )Workspace and Co-working space

ث ٝعٛٙاٖ ٔىبٖ ٞبي ٟٔيب وٙٙذ ٜأىب٘بت اِٚي ٝثشاي وبس وشدٖ سبصٔبٖ ٞبي ٘ٛپبي ٔستمُ ثٛد ٚ ٜأىب٘بتي ٔب٘ٙذ ٔيخض
وبس ،ايٙتش٘ت ،اتبق جّسبت ،پزيشايي ،أىب٘بت اداسي  ٚتّفٗ داس٘ذ.
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 -6-8هزتياى ()Coaches and Mentors

افشادي ٞستٙذ و ٝعال ٜٚثش ثشخخٛسداسي اص دا٘خص  ٚتجشثخٙٔ ٝبسخت ،داساي حخس  ٚسٚحيخ٘ ٝخٛخ دٚسختي  ٚوٕخه
ث ٝديٍشاٖ ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ضجى ٚ ٝسٚاثظ وبسي ٌستشد ٜخٛد سا دس اختيخبس سخبصٔبٖ ٞخبي ٘ٛپخب  ٚوبسآفشيٙخبٖ لخشاس
ٔي دٙٞذ.
 -7-8في تاسار

ثبصاس فٙبٚسئ ،حّي است ؤ ٝحػٛالت  ٚخذٔبت ٘ٛآٚسا٘ ٝايجبد ضذ ٜدس ٔعشؼ عشض ٚ ٝفشٚش لشاس ٔي ٌيشد.
فٗ ثبصاس يه سيستٓ جبٔع ا٘تمبَ فٙبٚسي ثيٗ عشض ٝوٙٙذٌبٖ ٔ ٚتمبضيبٖ فٙبٚسي ٔي ثبضذ و ٝث ٝغٛست ٘ابْ ٔٙذ
فشايٙذ ا٘تمبَ فٙبٚسي سا تسٟيُ ٔي وٙذ .فٗ ثبصاس ٔحُ تاللي عشف ٞبي عشضخ ٚ ٝتمبضخب دس حخٛص ٜفٙخبٚسي اسخت،
جبيي و ٝثٍٙبٔ ٜعبٔالت فٙبٚسا٘ ٝثب اسائ ٝاعالعبت ٔٛسد ٘يبص عشفيٗ ايٗ ٚظيف ٝسا ا٘جبْ ٔي دٞذ.
فٗ ثبصاس ثٔ ٝعٙبي ٔحّي ثشاي تجبدالت فٙبٚسي است .دس ثبصاس فٙبٚسي ،فخٗ ثبصسٞخب ٘مخص ٚاسخغ ٝاي ثخشاي سسخب٘ذٖ
اعالعبت فٙبٚسي ث ٝعشض ٝوٙٙذٌبٖٔ ،تمبضيبٖ ،وبسآفشيٙبٖ  ٚسشٔبيٌ ٝخزاساٖ سا داس٘خذ .دس ضخٕٗ ثخ ٝاسائخٔ ٝطخبٚسٜ
دس خػٛظ ٔشاحُ ا٘تمبَ فٙبٚسي ٘يض ٔي پشداص٘ذ.
دس اغُ فٗ ثبصاس دس ٘مص يه ٚاسغ ٝحشف ٝاي دس سغٛح ٔختّف دس وٙبس عشضخ ٝوٙٙخذٌبٖ فٙخبٚسي (دا٘طخٍبٞ ٜخب،
پژٞٚطٍبٟٞب ٚ ٚاحذٞبي تحميك  ٚتٛسع ٝغٙعت) ٔ ٚتمبضيبٖ فٙبٚسي ( غٙبيع ثضسي ،ثٍٙبٟٞبي التػخبدي ٔتٛسخظ
 ٚوٛچه ،سشٔبيٌ ٝزاساٖ) خٛاٙٞذ ثٛد.
دس ايٗ ثبصاس فشٚضٙذٌبٖ فٙبٚسي فشغت ٔي يبثٙذ تب ايذٞ ٜب  ٚفٙبٚسي ٞبي خٛد سا ثٔ ٝعشؼ ٕ٘بيص ٌزاضت ٚ ٝثخشاي
آٟ٘ب الذاْ ث ٝثبصاسيبثي ٕ٘بيٙذ .اص عشفي ايٗ أىبٖ ٘يض ٚجٛد داسد ؤ ٝتمبضيبٖ فٙبٚسي ٘يخض تمبضخبي خخٛد سا ٔغخشح
ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝايٗ غٛست لذست ا٘تخبة ثبالتشي دس ثيٗ ٌضيٞ ٝٙب داضت ٝثبضٙذ.
دستِ ًْنًْ :ادّاي هشاٍرُ اي

ٔسئِٛيت اسائٔ ٝطبٚسٞ ٜبي الصْ دس صٔيٞ ٝٙبي ٔختّف فٙيٟٙٔ ،ذسئ ،بِي ،حمٛلي ،عّٕي ،فٙبٚسي ،ثبصاسيخبثي ... ٚ
ثب ٞذف حفكٍٟ٘ ،ذاضت  ٚتٛسع ٝصيست ثٛ٘ ْٛآٚسي سا ثش عٟذ ٜداس٘ذ.
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