
 

 

 

 

  

  

  

  

 



 

 

 

خورد و  ياد به گوش ميدهنده نيز ز ي شتاب گيري استارتاپ در كشورمان كلمه اين روزها با رشد روزافزون شكل
دهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در  اما به واقع مفهوم شتاب .بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند

كشورمان جايگاه خود را پيدا كرده است؟ همراه زوميت باشيد تا عالوه بر آشنايي با پاسخ به اين سوال و آشنايي با 
 .ي آن، آشنا شويد ريخچهدهنده با تا مفهوم شتاب

اي از كارها به منظور يك حركت  عمل يا مجموعه«يعني  Merriam-Webster  تعريف اساس بر استارتاپ
يك كسب و » يا بر اساس فرهنگ واژگان انگليسي آمريكن هريتيج يعني» كار نوپا و جديد و يك شركت يا كسب

 «.كار يا تعهدي كه به تازگي آغاز به فعاليت كرده است

ها در  اين چالش .شوند هايي مواجه مي وكارهاي نوپا يا همان استارتاپ هميشه در ابتداي كار با چالش كسب
ها با شكست روبرو  شود كه استارتاپ دهد و در بيشتر موارد سبب مي هاي مختلف براي يك استارتاپ رخ مي زمينه

 .شده يا از مسير اصلي خود منحرف شوند



 

 

 

 كنند؟ مقابله ها چگونه بايد با اين مشكالت پ هاي چه هستند و استارتا ه اين چالشنكته مهم اين است ك

ترين مشكالتي هستند كه  هاي رفتاري، مالي، فكري، بازارشناسي و شناسايي درست هدف از برجسته چالش
 شوند سبب واردم بيشتر در ولي هستند شدن برطرف هاي قابل شوند. اين چالش وكارهاي نوپا با آنها روبرو مي كسب

عدم  ها استارتاپ سريع شكست در موجود هاي چالش تأثير دليل بيشترين. شوند روبرو شكست با ها استارتاپ
 .ي كافي و نبود حمايت كننده است تجربه

تواند مشكل بزرگي براي يك استارتاپ باشد اما تجربه  كنند عدم حمايت مالي مي هر چند برخي از افراد فكر مي
ها است ولي مشكل  اي براي آغاز پروژه شكست استارتاپ نشان داده است كه هر چند مشكالت مالي جرقهاين را 

 .هاي فكري، بازارشناسي، پيداكردن هدف و مواردي از اين دست است عمده عدم حمايت و تجربه در زمينه



 

 

 

 Startup يا Seed Accelerator انگليسي در( دهنده شتاب مفهوم  در آمريكا 2005به همين دليل از سال 

Accelerator) فكري و تجربه از  ها يعني تيم يا شركتي كه از لحاظ مالي دهنده استارتاپ شكل گرفت. شتاب ،
 ارائه ها استارتاپ به زمان كمترين در را الزم  ها حمايت كرده و نكات مهم آموزشي يا استارتاپ  استارتاپ

 .دارند بسياري هاي تفاوت گذاران سرمايه با و نيستند مالي حامي تنها ها دهنده شتاب پس .كند مي

 دهنده فعاليت و مراحل كاري شتاب

ي  مرحله 4ها  دهد. در بيشر استارتاپ ها انجام مي هايي را براي حمايت، رشد و ثبات استارتاپ هر شتاب دهنده فعاليت
 .شود زير ديده مي

هاي موجود تعدادي را براي  دهنده با فراخوان دادن از ميان استارتاپ در اين مرحله هر شتاب :انتخاب اوليه -1
 (mentors) اين انتخاب توسط مديران يا مربيان .كند كند انتخاب مي ماه صورت مي 3تا  1سازي كه بين  آماده

 .شود انجام مي

وكار  دهنده مفاهيم ابتدايي كسب كشد، شتاب يماه طول م 3تا  1در بخش آمادگي اوليه كه بين  :سازي آماده -2
كند. در پايان اين  ها را به سازماندهي اوليه نزديك مي سازي استارتاپ ها آموزش داده و با هدف را براي استارتاپ

 .مانند دهنده مي ي اصلي شتاب انتخاب شده و در شتاب دوره تعداد استارتاپ مورد نظر براي دوره

هزار  20هزار تا 5اند در قبال دريافت مبلغي (معموال مابين  هايي كه مانده ين دوره استارتاپدر ا :ي شتاب دوره -3
كنند. اين سهام معموال ميان  دهنده مي ميليون تومان) درصدي از سهماشان را به نام شتاب 70ميليون تا  16دالر معادل 



 

 

دهنده  مربيان و مشاوران آن مركز شتابها از طريق  درصد است. در كنار اين كمك مالي استارتاپ 20تا  10
 .كشد ماه طول مي 9تا  4رسانند. اين دوره حدود  كنند يا به مرز تجاري شدن مي سازي مي استارتاپ خود را تجاري

دهنده  ها تقريباً در شتاب ي شتاب كار استارتاپ پس از اتمام دوره :(گذار روزنمايش (معرفي به سرمايه -4
كنند تا  گذاران معرفي مي ها خود را براي سرمايه يا همان روز نمايش، استارتاپ Demo Day شود و در تمام مي

 .گذار پيدا كنند بتوانند براي استارتاپ خود سرمايه

 

 دهنده تاريخچه شتاب

با   Seed Accelerator در شهر كمبريج ايالت ماساچوست آمريكا مفهوم 2005همانظور كه گفته در سال  
ولي  بعدا به سيليكون Y Combinator شكل گرفت. البته Y Combinator ي دهنده شتاب تأسيس شركت

 .هاي فناوري بازي كند دادن به استارتاپ منتقل شد تا جايگاه بهتري در حمايت و شتاب



 

 

دهندگي  شكل گرفت تا مفهوم شتاب Y Combinator هاي ديگري نيز با الگو برداري از دهنده پس از اين شتاب
  .هاي مختلف شود ها شكل گيرد و سبب اتكاي استارتاپ پ ي استارتا چرخهدر 

 

 ها برترين شتاب دهنده

هاي  ي زيادي در سطح دنيا و به خصوص آمريكا در حال فعاليت هستند كه برترين دهنده هاي شتاب امروزه شركت
 : ميالدي عبارتند از 2016آنها تا كنون و در سال 

 :ي پالتيني رده

 500 Startups 

 Alchemist 
 Amplify LA 
 Angelpad 



 

 

 Chicago New Vnture Challenge 
 Muckerlab 
 StartX 
 Techstarts 
 Y Combinator 

 :ي طاليي رده

 Brandery 
 Capital Innovators 
 Dreamit 
 gener8tor 

 Healthbox 
 Mass Challenge 
 Surge 

 :اي ي نقره رده

 Alphalab 
 Betaspring 
 Health Wildcatters 
 Iron Yard 
 Lighthouse Labs 
 Plug and Play 
 Zero to 510 



 

 

 

 دهنده در ايران شتاب

ي  دهنده يعني دو سال پيش در ايران باب شد. در آن سال سه شتاب 1393دهنده در ايران از سال  معنا و مفهوم شتاب
ي  دهنده دهندگي پرداختند. البته در اين ميان شتاب شان را شروع كردند و به شتاب آواتك، ديموند و مپس فعاليت

 .تر بوده است آواتك فعال

  

 حامد قاسمي نراقي :نويسنده

  

  


