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 مراکز رشد

 عنوان

 چرا مراکز رشد

 جمع بندی

 

 مقدمه

 خدمات مرکز رشد

 شرایط ورود

 مراکز رشد ایران
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تا شرکت ها و بازار کار 
 شرکت های نوپا برای رسیدن به حدی از رشد و سودآوری

ادامه مسیر رشد و خطر شکست کمتر بعد از قطع حمایت 

 ها

از بیمارستان و محیطهای کشاورزی 
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مدیریت -تبدیل ایده به پول-عدم شناخت پیچیدگی های بازار 

نیاز به کمک دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و عدم اعتنا و اطمینان آن ها 

گرفته نشدن اشکاالت طرح کسب و کار توسط متخصصین 

عدم اجرایی شدن ایده 

سالهای ابتدایی و آشنایی محدود با مدیریت، مالی، منابع انسانی و... 

 

گاهی شرکت های نوپا حتی با مؤسسین متخصص و وارد و ایده ی خوب ور شکسته می شوند. 

 چرا؟
 چون

 عنوان

 چرا مراکز رشد

 جمع بندی
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مراکز رشد برای برطرف و سبک تر کردن این بار هستند. 



 دفتر کار ارزان •

 خدمات اداری•

 برگزاری کالس های مدیریتی و بازاریابی با هزینه پایین و اساتید مجرب•

معافیت  -اعتماد بیشتر وام دهنده ها -راهنمایی برای گرفتن وام و کمک های دولتی•

 های مالی

 کارگاه و آزمایشگاه تخصصی•
 
مدیر مرکز با امضای پذیرش شرکت اعتبار خود را نیزز در گزرو گزذارده    •

 .پس انواع کمکها ممکن است انجام شود

 عنوان

 چرا مراکز رشد

 جمع بندی

 

 مقدمه

 خدمات مرکز رشد

 شرایط ورود

 مراکز رشد ایران
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استفاده از علم و تکنولوژی )پذیرفته شدگان از فارغ التحصیالن دانشگاه •

 (و نوآوری

 تکمیل فرم•

 نمونه کار؟-مرحله کار-کاربرد-خدمات–محصول -طرح-ایده•

 به درد این کار می خورید؟-سابقه-که هستید•

 مشتری؟-بازاریابی-نحوه پول درآوردن

 درصد سودآوری؟-چند سال-پول مورد نیاز•

 آنها طرح شما را می خوانند و چندین بار باید آن را تکمیل کنید

 گاه دعوت برای دفاع حضوری
 

 عنوان

 چرا مراکز رشد

 جمع بندی
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 بعد از ورود•

-(ماه 12تا  6)دوره پیش رشد-هسته: کار در حد ایده و عدم ثبت شرکت

 آمادگی برای دوره رشد

ورود به   -گرفتن پروژه-مستقیم دوره رشد: پیشرفته اولیه بوده است

 (سال 5تا  3)بازار

 باید به دوره رشد برسید تا مورد حمایت قرار گیرید•

 نظارت مدیران و کمک به ادامه راه•

-استفاده از امکانات مرکز-چند وقت دیگر در مرکز بمانید-رسیدن به اهداف)ارزیابی •

 (جدیت

 گاهی هم اخراج•

 عنوان

 چرا مراکز رشد

 جمع بندی

 

 مقدمه

 خدمات مرکز رشد

 شرایط ورود

 مراکز رشد ایران
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1379شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال : اولین مرکز 

 بودجه اختصاصی 81از سال 

  رقابت وزارتخانه ها دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای مجوز مرکز رشزد

 (صنایع معادن،فناوری و اطالعات)

در تمام ایران و در تخصص های مختلف 
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 جمع بندی

 مقدمه
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برگ برنده رقابت 

 

 مراکز رشد ایجاد شدند برای حل مشکالت تاسیس و اداره اولیه شرکت نوپا•

 امکانات آموزشی مشاوره ای و کارگاهی-فضای ارزان•

 برای ایجاد یک شرکت موفق با نوآوری•

 با جلب سرمایه شما را برای رقابت آماده می کند•

خدمات عمومی چون رستوران واحد اداری سالن اجتماعات خدمات اداری •

 ارتباطات منشی

 ایده نوآورینه برای ورود•

 نوشتن در غالب فرمها•

باید با اعداد و ارقام تجاری توانایی را ثابت کنید که ایده تان هم به درد می •

 خورد هم سودآورو بعد می توانید از مرکز رشد خارج شوید

 عنوان

 چرا مراکز رشد

 جمع بندی
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 عنوان
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انتقال الگوی این مراکز از کشورهای پیشرفته جهان به کشورمان در شرایطی انجام می شود که عموماً  
کشورهای صاحب این الگو دارای اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی فعال می باشند و ایجاد و رشد  
شرکتهای خصوصی ، یک روند عادی در آن کشورها محسوب می شود در حالیکه در ایران بخش 

دولتی قسمت اعظم فعالیتهای اقتصادی را در اختیار دارد و در یک فضای انحصاری و غیر رقابتی به 
 .گردش پول کشور بر این بخش انجام میگردد%  70فعالیت می پردازد بیش از 

ورود شرکتهای نوآور و کارآفرین در این عرضه ، عالوه بر اینکه با مشکالت خاص فعالیت 

مواجه است با مشکل بزرگ ... کارآفرینانه نظیر ریسک بادولتی ال، مبهم بودن نوع فعالیت و 

دیگری بنام اقتصاد مواجه می باشد، در بسیاری از موارد بخش دولتی تنها تولید کننده مواد اولیه 

. مورد نیاز موسسات کارآفرین یا تنها مصرف کننده تولیدات یا خدمات این موسسات می باشد

تنظیم نظام واردات و قوانین سخت صادراتی از دیگر ویژگیهای اقتصاد دولتی می باشد که 

 .باعث تنگ شدن عرصه فعالیت بخش خصوصی می شود

 شتابزدگی در ایجاد این مراکز و دولتی بودن همۀ آنها

 رقابت ناسالم بین دستگاهها در ایجاد این مراکز و برخوردهای سیاسی

 ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور

 بی اعتنایی به نخبگان غیر دانشگاهی

 ساختارهای دست و پاگیر اداری

 جمع بندی
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 شتابدهندهها
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 Startup یا Seed accelerator) استارتاپ شتابدهنده

accelerator) یابهاختصارشتابدهنده،مجموعهایاستکه
آنراتحتپوششخوددر(نوپا)ازابتدایکاریکاستارتاپ

میآوردوبرایاینکارازمیانشرکتکنندگان،پسازمدتی
کوتاهبهنامپیششتابدهی،تیمهاییرابرگزیدهوبهعنوان

شتابدهندههاباسرمایهگذاری.استارتاپبرایخودانتخابمیکند
اولیهبرروییکشرکتنوپا،درصدیازمالکیتآنرادراختیار

گرفتهودرمقابلبهگردانندگانپروژه،آموزشهاوامکانات
ارتباطیالزمبرایکسبموفقیتبهتروسریعترراخواهند شبکه و

 .داد

 شتابدهندهدرایرانفعالیتدارد60بیشاز



13 

بهآنها.کنندمیگذاریسرمایهجدیدهایایده رشدبرایکههستندهاییشرکتهادهندهشتاب
وکاالازمناسبیاولیهنمونهوصحیحتعریفیبتوانندتاکنندمیکمکهااستارتاپوهاایدهصاحبان

مشتریهویتتعییندرهمچنینآنها.دهندارائهدارندراصنعتآندر نوآوری قصدکهخدماتییا
کههاییبرنامه.رسانندمییاریهاایدهصاحبانبهکارنیرویوسرمایهنظیرمنابعتامینوهدفهای
درزمانیبازهاینمواقعاکثردروهستندمحدودزمانیلحاظازمعموالدهندمیارائههادهندهشتاب
وکارمحلوسرمایهاندکیآوردنفراهمبازمانیبازهایندرمیکنندسعیوباشدمیماه۳حدود

.کنندکمکهدفشانبهرسیدندرآنهابههاایدهصاحبانبرایامکانات
میلیون6۵معادل)دالرهزار۲0حدوددرمبلغدهنده،شتابتوسطبرترهایتیمانتخابازپس

رساندنتجاریمرحلهبهوخودطرحاثباتبرایهاتیموگیردمیقرارهااستارتاپاختیاردر(تومان
۲0تا۱0بیندهندهشتابدالر،هزار۲0اینقبالدرالبته.دارندفرصتماه6حدوددرچیزیآن

هایشتابدهندهبهمربوطارقامواعداداین).کردخواهدخودآنازراهااستارتاپسهامازدردرصد
(باشدمیایرانازخارج
وفضادهندهشتابدارند،فرصتخودایدهسازیپیادهبرایهاتیمکهماهی6ودوممرحلهطولدر

کاررویبرنیزمربیانیهمچنینزمانایندر.دهدمیقرارهااستارتاپاختیاردررامناسبامکانات
.گذارنداشتراکبهکنندگانشرکتباراخودتجربیاتتانمایندمیتالشوکنندمینظارتهاتیم
داورانهیئتبرایراخودکارنتیجهبایدهااستارتاپدیگریکباردوم،مرحلهپایانازپسونهایتدر

رافرصتایناستارتاپچندتنهاوشوندمیحذفهاتیمازدیگرتعدادینیزگامایندر.کنندتشریح
تا۱00بهنزدیکعددیمعموالکهایسرمایه.نماینددریافتدهندهشتابازرااصلیسرمایهتادارند
سهامافزایشباسرمایهافزایشاینمعموالکهکنیماشارهنیستبد.شودمیشاملرادالرهزار۲00
.شودمیهمراهنیزاستارتاپدردهندهشتاب

https://isfahanplus.ir/wiki/%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/
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 برخیشتابدهندههایایران
 

شخص رابط/ مدیریت نام محل فعالیت ردیف تلفن/ رایانامه / وبسایت    

 www.avatech.ir محسنمالیری آواتک تهران 1

 فریدونکورنگی مپس تهران 2
fkorangy@neei.net  

22702850  

22702854 

dmondgroup.cominfo احمدرضامسرور دیموند تهران 3

@dmondgroup.com 

 مصطفینقیپورفر تریگاپ تهران 4

www.trigup.com 

info@trigup.com 

021-88327607-9 

021-42638139 

 موناناصری شریفاکسلریتور تهران 5
www.setak.sharif.ir 

info@setak.sharif.ir 

021-66166206 

 www.isfahan.axell.ir پیمانکاظمی اکسل اصفهان 6

info@axell.ir 

 www.Guilan.axell.ir محمدپژوهنده اکسل گیالن 7

info@axell.ir 

 www.Qazvin.axell.ir شهرامقاسمی اکسل قزوین 8

info@axell.ir 

 ایوبصادقیانی نوپایار تهران 9
www.nopayar.com 

info@nopayar.com 

021-88723681 

 محمودکریمی سیمرغ تهران 10
www.simvest.ir 

info@simvest.ir 

021-88623800 

http://avatech.ir/
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http://trigup.com/
http://setak.sharif.ir/
http://isfahan.axell.ir/
http://guilan.axell.ir/
http://qazvin.axell.ir/
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http://www.simvest.ir/Persian/Index.htm

