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  تک آوا-1 

 بهاین شتابدهنده . شد سیتاس 1393 مهرماه در تک آوا

 کند یم تیفعال اطالعات فناوری حوزه در یتخصص صورت

 آموزش ،لیموباو  نترنت،یا بستر بر ییها پروژه شامل که

       ابری  های سیسرو و بازیها ک،یالکترون تجارت ن،یآنال

 یفن دانشکده در واقع شتابدهنده نیا استقرار محل. باشد یم

  باشد یم یشمال کارگر ابانیخ در تهران دانشگاه

  رشیپذ ندیفرآ

 صورت نیا به آواتک دهنده شتاب به نوپا شرکت ورود روش

 کینوپا، های شرکت جذب و نام ثبت اعالم از پس که است

 رانیمد و ینیکارآفر برتر داوران حضور در یمعرف شیهما

 زمان مدت در ها میت آن در که شد خواهد برگزار آواتک

 ییاجرا میت و نوپا شرکت ده،یا یمعرف به شده، نییتع کوتاه

 میت داوران رییگ رأی و نظر اظهار از پس. پردازند یم خود

 وارد و شده انتخاب کنندگان شرکت نیب از منتخب های

           و رییگ شتاب ورود، ندیفرآ کل. شوند یم آواتک

 در ماه 6 آواتک در نوپا شرکت کی روی بر گذاری هیسرما

  است شده گرفته نظر

 

 

 

 

 

 

 مرحله 4 خود مجموعه به نوپا شرکت کی ورود برای آواتک

 قیطر از که است درخواست اول مرحله.است کرده یمعرف را

 شما از مصاحبه برای و. شود یم انجام آواتک یرسم تیسا

 شامل ای نهیهز چیه که کندیم دیتاک شد،آواتک خواهد دعوت

 کسب کی رشد و حضور دوره کل.شد نخواهد شما میت حال

 کی آواتک در. است ماه شش دهنده شتاب نیا در نوپا کار و

 انتخاب میت ستیب که دارد وجود دوماهه یشتابده شیپ دوره

 استفاده گانیرا صورت به ها آموزش و کاری فضای از شده

 در و شده انتخاب کار ادامه برای برتر میت ده وسپس کرده

 و یمال تیحما از همچنان ها میت نیا مانده یباق ماه چهار

 مرحله به برتر های میت تاینها تا کنند یم استفاده آواتک یفن

 . برسند یاصل گذاری هیسرما

 شرکت های میت و نوپا های شرکت برای آواتک ینیآفر ارزش

 و انیمرب توسط یتخصص و یفن مشاوره-1:  شامل کننده

 ،یآموزش و کاری فضای اختصاص -2 برتر، نانیکارآفر

 شبکه و ها شرکت به یدسترس-3 کاری، و اداری امکانات

 در حضور به کمک -5 یمال گذاری هیسرما -4 یارتباط

 . است یجهان بازارهای

 

 

  

  

 شتابدهنده های ایرانی مشهورترینبررسی 

رسول نژاد غالمرضا-اصغر ابوترابی-آزاده عباسی مقاله پژوهشی  
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 ارینوپا-2

 

 
 

 وشتاب نوآورانه، های دهیا یاعتبارسنج ارینوپا یاصل خدمت

 کسب طرح نیتدو به کمک. است کار و کسب جادیا به یده

          تا ها دهیا اجرای و کاری میت لیتشک و مناسب کار و

 ورود ای گذار هیسرما به ارائه آماده کار و کسب که ای مرحله

 در با نیهمچن است ارینوپا خدمات جمله از باشد بازار به

       های توانمندی و کار و کسب و دهیا تیماه گرفتن نظر

 امکانات و استقرار محل نیتأم چون یخدمات گذاران، انیبن

 های نهیهز نیتأم و روین جذب ،یتخصص مشاوره مرتبط،

 عمر دوره از مشخص مرحله کی تا نوپا کار و کسب جاری

 دهیا کننده ارائه زین خود ارینوپا. شود یم ارائه کار و کسب

 را یآمادگ نیا و نوپااست کارهای و کسب اندازی راه برای

 . کند ییاجرا یمتقاض های میت مشارکت با را ها دهیا تا دارد

 کار و کسب سهام از یبخش خدمات، ارائه برابر در ارینوپا

 خدمات زانیم و یچگونگ به توجه با را نظر مورد نوپای

 . کند یم افتیدر

 نیتأم: شامل وکارها کسب برای ارینوپا خدمات درمجموع

 های دهیا یمعرف و ییشناسا گذار، هیسرما یمعرف و ینگینقد

 برای یارتباط و یاجتماع های هیسرما شده، لیتحل و دیجد

 .بود خواهد آموزش و مشاوره وکار، کسب گسترش

 

  

  رشیپذ ندیفرآ

 نوپای کار و کسب ای دهیا شما: نوپا وکار کسب ای و دهیا ارائه

 اگر د،یکن یم معرف ارینوپا به را خود میت نیهمچن و خود

 مرحله وارد گرفت قرار رشیپذ مورد شما میت ای شما دهیا

 . دیشو یم بعد

 توجه با. شود یم آماده هیاول محصول مرحله نیا در :شتاب

 یابیندبازاریفرآ است ممکن شده نییتع بودجه و زمانبندی به

 . شود شروع مرحله نیا در زین مشتری جذب و

 یصورت در سهام، گذاری ارزش ضمن :هیاول گذاری هیسرما

 شبکه کاربه و کسب یمعرف با باشد، هیسرما جذب به ازین که

 از یبخش ارائه برابر در الزم هیسرما ار،ینوپا گذاران هیسرما

 . شد خواهد جذب سهام

  کاری نهیزم

 نترنت،یا رییبکارگ: ارتباطات و اطالعات فناوریهای حوزه

 افزار نرم ای، انهیرا بازیهای ل،یموبا کاربردی های برنامه وب،

        و دئویو ،یکیالکترون تجارت س،یسرو عنوان به

 ازهایین کردن برطرف منظور به رسانه و ای چندرسانه

  یموضوع تیمحدود بدون کارها و کسب و کنندگان مصرف

 ک،یژنت: یشناخت های فناوری و علوم و فناوری ستیز حوزه

 فنوتیپ، کس،یپتومیک،ترنسکریپروتئوم ن،یپروتئ ک،یژنوم

 بافت، یمهندس کس،یدومیپیل کس،یفنوم کس،یمتابولوم

 ای رشته نیب مجموعه ک،یزیوفی،بیمیوشیب ک،یوانفورماتیب

 عصب ،یروانشناس موضوعات از یبیترک شامل یشناخت علوم

 هوش ،یشناس انسان ،یزبانشناس ذهن، فلسفه ،یشناس

 در آنها کاربردهای و انهیرا و انسان ارتباطات و یمصنوع

 یدرمان روان ،یشناخت رییادگی و آموزش ،یهوشمصنوع

 یروانشناس و یاجتماع شناخت درمان، و یپزشک ،یشناخت
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 یمهندس رسانه، و اطالعات لیتحل یشناس روان ،یاسیس

 ...  و یشناخت

 به که ییها فناوری و علوم: ریدپذیتجد و نو های انرژی

 انرژی.پردازد یم نو های انرژی انتقال و انبارش ل،یتبد د،یتول

 توده، ستیز ،ییگرما نیزم امواج، بادی، ،یآب ل،یقب از ییها

 ...  و مد و جزر دی،یخورش

 TACفناوری یشتابده مرکز-3

 یخصوص کامال دهنده شتاب نیاول فناوری یده شتاب مرکز

 رشتابیسا همانند مرکز نیا است، ینترنتیا کارهای و کسب

 اریاخت در و یفن ،یتیریمد ،یآموزش ،یمال تیحما با دهندها

 اداری، زاتیتجه کاری، فضای لیقب از یامکانات دادن قرار

 وارد نوپای های شرکت از غات،یتبل و افزار نرم افزار، سخت

 داریکارپا و کسب کی به شده لیتبد تا را الزم تیحما شده

 . آورد یم عمل به

TACکشت مرحله هیسرما نیتام و یده شتاب مرکز کی 

 و تنوع از که یجهان یدگاهید و یمحل تمرکز با است دهیا

 هر. کند یم استقبال افکارشان و افراد ها، دهیا یگوناگون

 ونیلیم 40یال 35 حدود زییچ شده رشیپذ نوپا شرکت

 را آن سهام از%  15 ازای در رنقدییغ و تقدی هیسرما تومان

 ییراهنما و آموزش ارائه با مرکز نیا.کرد خواهد افتیدر

 شرکت یتخصص های نهیزم در کارشناسان از یمیت توسط

 و تجربه ،یمیت تیفعال و فردی رشد نوآوری، تیریمد نوپا،

 پرداخت، رساخت،یز ابری، انشیرا همراه، کاربری، تست

 و یحقوق امور ،یمال امور ،یابیبازار افزوده، ارزش خدمات

 سازی تجاری با تا کند یم کمک شده وارد ها میت به رهیغ

 لیتبد داریپا وکار کسب کی به را نوپاخود شرکت ها، دهیا

 . کنند

 کاری نهیزم نیمهمتر ینترنتیا کارهای و کسب: کاری نهیزم

  باشد یم

 ستاك-4

 

 فیشر یصنعت دانشگاه ینیکارآفر مرکز از ای برنامه ستاك

 ونخبگان انیدانشجو خالقانه های دهیا پرورش برای که است

 حال در دانشگاهها، ریسا برای کینزد ندهیآ در و دانشگاه نیا

 دهنده شتاب نیاول ستاك دهنده شتاب مرکز. است تیفعال

 خدمات مجتمع در ستاك است، رانیا یدانشگاه وکار کسب

 به را خود خدمات و مستقر فیشر یصنعت دانشگاه فناوری

  دهد یم ارائه دانشگاه نیا در گرفته شکل نوپای های شرکت

 و مشابه مراکز ریسا با دهنده شتاب نیا تفاوت نیمهمتر

 معاونت نظر ریز ستاك که است نیا وکار کسب توسعه

 نیهم به دارد قرار فیشر یصنعت دانشگاه فناوری و پژوهش

 دهنده شتاب در ها میت حضور مدت طول در لیدل

 ها میت برای امکانات و خدمات تمام از مندی ف،بهرهیشر

 آنها، سهام در مشارکت بدون دهنده شتاب نیا و بوده گانیرا

 قرار نوپا های شرکت اریاخت در را خود خدمات و امکانات

 .دهد یم
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 ستاك های تیفعال

 و ستاك تیسا وب قیطر از کار و کسب های دهیا ثبت

       دییازتا پس. دهیا صاحبان با مصاحبه ی جلسه برگزاری

  .شوند یم توریاکسلر فیشر ی برنامه وارد ها میت

 های طیمح تجربه منظور به متفاوت دادهاییرو برگزاری

  ییدانشجو های شبکه جادیا در عیتسر و خالق یآموزش

 ییآشنا منظور به یهفتگ گوی و گفت جلسات برگزاری

 مناسب کردنبستر فراهم و پردازی دهیا فضای با انیدانشجو

  انیدانشجو به موفق نانیکارآفر از تجربه انتقال برای

 نوآوری یده شتاب مرکز-5

 ستمیاکوس تیتقو هدف با نوآوری، یده شتاب مرکز

 یرانیا نوپای های شرکت رشد به یده شتاب و ینیکارآفر

 استیر فناوری و یعلم معاونت تیحما با را خود تیفعال

 ابتدای از سیپرد فناوری و علم پارك نظر ریز و جمهوری

 »برنامه اجرای مرکز، نیا یاصل هدف. نمود آغاز 93رماهیت

 تیهدا و اندازی راه  یمل برنامه کی عنوان به»رانیا استارتاپ

ارائه  Startup Nation عنوان اتحتیدن کشورهای در که

 بخش متقابل همکاری و جدی مشارکت با مرکز نیا.شود یم

 آن، تیریمد در و شده اندازی راه یخصوص بخش و یدولت

 پارك. شود یم استفاده نهاد دو هر اتیتجرب و ازابزارها

 مرکز، نیا جادکنندهیا مادر سازمان عنوان به سیپرد فناوری

 توسعه صندوق گذار، هیسرما بعنوان سرآواپارس شرکت

 نانیکارآفر کانون گذار، هیسرما عنوان به نینو های فناوری

 و کندیو استارتاپ دادهاییرو مجری رانبعنوانیا یصنعت

 یده شتاب های دوره مجری بعنوان سیپرد تک آوای شرکت

 فناوری و یعلم معاونت و داشته مرکزمشارکت نیا در

 های تیحما مرکز، نیا های تیفعال از زین جمهوری استیر

 . آورد یم عمل به معنوی و مادی

 و دهیا نیصاحب و نیمتخصص مرکز، نیا نیمخاطب عمده

 آموختن ای نوپا شرکت کی جادیا قصد و هستند نانیکارآفر

 اجرای با نوآوری، یده شتا مرکز. دارند را سازی میت روش

 آموزه و فرهنگ جیترو به نسبت متنوع، های برنامه

 ینیب شیپ قابل ریغ استقبال با و کرده اقدام ینیهایکارآفر

 . است شده مواجه کشور جوانان

 :دارد عمده برنامه 2 حاضر حال در نوآوری یشتابده مرکز

 شرکت ستمیاکوس تیتقو هدف با : 100 در 100 برنامه*

  نوپا های

 های شرکت به یشتابده هدف با :نوپا شرکت 100 برنامه*

  رانیا نوپای

 با کندیو استارتاپ دادیرو کصدی صددرصدتعداد برنامه در

 خواهد برگزار سال 3 یط دادیرو هر در نفر کصدی حضور

 برنامه، نیا در نیکارآفر هزار ده حضور با رود یم انتظار. شد

 آموزش ارائه همراه به انیبن دانش ینیکارآفر قیتشو و جیترو

 خبره یمرب دهها برنامه نیا یط. ردیپذ صورت نینو های

 . شد خواهند تیترب نانیکارآفر خود انیم از ینیکارآفر

 باشدیم یصنعت نانیکارآفر کانون ، 100 در 100 برنامه مجری

 حوزه در دادیرو 75 گرفته، صورت زییر برنامه یط و

 حوزه ریسا در هم دادیرو 25 و ارتباطات و اطالعات فناوری

 دانشگاه در دادهایرو عمده. شد خواهد برگزار فناوری های

 النیالتحص فارغ و نیمتخصص ان،یدانشجو و شده هابرگزار

  هستند دادهایرو نیا یاصل نیمخاطب
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 مپس گروه -6

 

 

 

 تالش به مپس اختصار به ایپو دانش های سامانه پارس مجتمع

. است شده اندازی راه یکورنگ دونیفر یعنی خود رعاملیمد

 و داندیم ریپذ خطر گذار هیسرما کی را شرکت نیا او

 که کشور از خارج در خود ساله 30 تجارب از خواهدیم

 آپ استارت 3 و موفق نوپا شرکت 4 اندازی راه منجربه

 . کند استفاده است، شده ناموفق

 های دهیا و ردیپذیم را یجهان دید با ییها طرح فقط مپس

. کند ینم قبول هگذارییسرما برای را رانیا به شده منحصر

 از خارج و داخل یرانیا های لکردهیتحص از ارییبس گروه

 هفته کاردر روز 6کنند یم همکاری دهنده شتاب نیا با کشور

 است فعالبت برای مپس استاندارد سال در یلیتعط روز 7 و

 شرکت های میت برای یآموزش کار ساعت 800 حدود و

  شود یم انجام نوپای

 پرش-7

 

 

 

 

 که است تهران از خارج در فعال دهنده شتاب نیاول نام پرش

 ادیمرکزبن در و رازیش در 93 سال آبانماه از را خود تیفعال

 وجه چند از توانیم را پرش شتابدهنده. کرد آغاز پرش

 نکهیا اول دانست، یفعل فعال های شتابدهنده ریسا از متفاوت

 دفتر استقرار محدوده از خارج در را خود ها تیفعال ادیبن نیا

 کارگاههای و داده گسترش است، رازیش که خود مرکزی

 در نکهیا دوم. است داشته زیتبر مانند شهرها ریدرسا یآموزش

 و کند یم تیفعال ینیکارآفر و تکنولوژی مختلف حوزههای

  ستین اطالعات فناوری حوزه به منحصر

 (TrigUp)  آپ گیتر-8

 
 کسب یخصوص های دهنده شتاب از یکی آپ گیتر

 از مرکز نیا. است اطالعات فناوری حوزه وکارهای

 که باشد یم فناپ اطالعات فناوری شرکت های رمجموعهیز

 فناوری حوزه فعال یدولت ریغ شرکتهای نیبزرگتر از یکی

  .است ارتباطات و اطالعات

 دهنده شتاب نیا به شده وارد نوپای های شرکت آپ گیتر

 وجذب مشاوره کار، فضای و اداری امکانات ،یمال لحاظ از را

 داریپا و مستقل وکار کسب کی به شدن لیتبد تا گذار هیسرما

  .کند یم تیحما

 از اند عبارت آپ گیتر یده شتاب خدمات: 

 گذاری هیسرما  

 کار فضای  

 (  یفن و یتیریمد وکار، کسب حوزه سه در) نگیمنتور 

 کیاستراتژ شرکای  

 ( توسعه و جذب)  یانسان رویین 
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 نیگزیجا بدنبال که میهست ییها شرکت شاهد در حال حاضر

 که یاستارتاپ اکنون  و گردند یم یوانیح نیپروتئ یبرا ییها

 داریپا یاهیگ محصوالت و نیگزیجا گوشتتولید  بخش در

 در را خود تولید محصول جدید  حل راه کند یم تیفعال

 راه خود ذهن به هم را آن تصور یحت که است افتهی ییجا

  yellow stone یمل پارك یعنی میداد ینم

 بیزینس اینسایدر معتبر ی مجله در طبق گفته توماس جانسون

 . میهست روبرو نیپروتئ سوپر کی با نجایا در ما

 در  که ینیپروتئ ابر CED یکمپان ی گفته طبق واقع در و

یافت  نیزم ی کره یرو وحش اتیح مناطق نیبکرتر از یکی

 می شود.

 (بکر مکان) دیسف سنگ تخته

 یتکنولوژ کی  توسعه بر کار حال در یکاگوئیش یکمپان نیا 

 با داریپا ییها نیپروتئ دیتول اجازه آنها به که است ریتخم

 و گرفتن الهام با یتکنولوژ نیا. دهد یم را باال ییغذا ارزش

 است شده ساخته ییها کروبیم یزندگ روش کردن دنبال

 استون لوی یمل پارك داغ و یآتشفشان گدازه های در که

 منابع و سخت طیشرا در یموثر  بطور و کنند یم یزندگ

  .شوندمی  ریتکث محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یکی از مدیران این استارتاپ جوناس قول نقلطبق 

Pressrelease  را ما که بودند یرهبران عشق و یکنجکاو 

 یرو یها ستمیاکوس نیتر خشن از یکییلو استون   سمت به

 . کردند تیهدا نیزم

 استفاده دشوار یها طیمح در چگونه اتیح نکهیا مشاهده با

 دیتول یبرا یراه ما کند، یم یساز نهیبه را اش منابع از

 .میکرد ابداع نیپروتئ

 این تغذیه و تکثیر یبرا نیریسیگل نشاسته،موادی نظیر 

 نیا از که یمحصولمورد استفاده قرار می گیرند.  ها کروبیم

 دتوان یم و دارد یمتنوع یکاربردها شود یم حاصل ندیفرا

و      ردیبگ خود به پودر یحت ای و  عیما ، جامد یها شکل

 . دارد هم یا خوشمزه و نیریش طعم

 به هم آن و روز کی عرض در تنها این شرکت محصوالت 

 33 مبلغ توانست ها رسانه در شده غیتبل اخبار ی واسطه

 جانب از تیحما صندوق شامل مختلف منابع از دالر ونیلیم

 برسون چاردیر و بروس جف تس،یگ لیب چون یمشهور افراد

 نیا به تا دیباش نداشته انتظار اما.کند افتیدر یگذار هیسرما

 یقصاب قفسه که یآتشفشان نیگزیجا گوشت کی ها یزود

 Futurismمنبع:  دینیبب باشد کرده پر را ها

کند یم استفاده یاهیگ گوشت دیتول یبرا یآتشفشان یها کروبیم از که یاستارتاپ  

rostami@nethami.com  

 

 صائب میاررستمی، دبیر بخش فناوری
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 بودم یاضیر انیدانشجو با درس کالس در

 یشغل ندهیآ از یدینام احساس یدارا و مستاصل یلیخ

 با ینیرآفکار درس رابطه از کالس یابتدا همان. خودشان

 .کردند سوال یاضیر رشته

 م؟یکن ینیفرآکار میتوانیم مگر ما اصال اقا

  است بهتر میبرو یا رشته چه سانسیل از بعد ما دیببخش استاد

 .... و

 عنوان با را برد تیوا تخته بنده انیدانشجو همه حضور از بعد

 تریت را یجهان یبازارها در یاضیر رشته در موجود مشاغل

 !!!زدم

 منتظر انیدانشجو از یبرخ .کردند نگاه تعجب با ها یلیخ

 ... و یاضیر رشته استاد ای یاضیر یمعلم یها رشته تکرار

 .بود ذهنشان در فقط که بودند

 درب دو ها یبعض بقول و بزرگ که برد تیوا کل در بار سه

 . نوشتم را مشاغل نیعناو بودن هم

 لیتحل به بط.مر که اطالعات لیتحل به مربوط مشاغل از

 لیتحل تا هیپا علوم ، اطالعات و آمار ،یشناس جامعه اطالعات

  یبند طبقه و ینمودار یگزارشها ارائه و یتیریمد اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار در را یت آی مشاغل درصد 20 از شیب که است شده

 را اقتصاد از یسهم چیه رانیدرا و شود یم شامل یجهان

 آن به ورود یبرا افراد نیماهرتر یاضیر یها بچه و ندارد

 به بوطمر یاطالعات یبانکها به مربوط مشاغل تا .هستند

 و سازمانها و یانسان منابع، یتخصص موضوعات و مقاالت

 .یعلم منابع یاطالعات یبانکها

 یفناور حوزه یاقتصاد درامد درصد 95 از شیب مجموع در

 و داده اختصاص بخود اطالعات لیتحل مراهه به را اطالعات

          و یعلم دیتول به مربوبط خدمات و ها وزشآم انواع

 ..... و اطالعات یورآ جمع

 یاطالعات بانک موضوع موارد همه نیا از ها بچه از یگروه

 کی از بعد و کردند انتخاب را یتخصص مجالت و مقاالت

 بانک مرکزبه  بزرگتر مجالت بر تسلط با یکوتاه نسبتا مدت

 یعلم اتینشر قیطر از ان رشیپذ و مقاالت و اطالعات

 ادامه هم هنوز البته و شدند لیتبد جهان سطح در یتخصص

 از علوم وزارت رانیمد از یبرخ نارهایسم از یبرخ در .دارد

 هاآن دیجد یانسان یروهاین جذب در تالش و انها موفق کار

 دادند خبر

 از مدل نیا از گرید ییجاها در که بودند هم یگرانید البته

 .کردند شروع را یموفق یکارها انیدانشجو نیب

 داستان اشتغال برای دانشجویان ریاضی

 عضو یقاسم احمد دیسدکتر  از یخاطرات

 حوزه محقق و دانشگاه یعلم اتیه

یابیبازار  

 

من برگرفته از کتاب داستان زندگی  

داستان زندگی 

 کارآفرینان



 

98مهر ماه  -شماره هشتم-سال اول -ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه نیا در موفق یها برنامه از یکی EFK ینیکارآفر برنامه

 یها آموزش هدف با  لیاسرائ در  که است جهان سطح در

 و یطراح دبستان نیسن از مرتبط یها مهارت و ینیکارآفر

 :است بخش دو شامل برنامه نیا. است شده یساز ادهیپ

 مهارت حوزه در آموزان دانش یتوانمندساز – اول بخش

 دوم هیپا یبرا ساالنه برنامه کی قالب در که ینیکارآفر  یها

 یقیطر به ها مهارت نیا. است شده یطراح دبستان ششم تا

  و شود یم اجرا یسرگرم و یحیتفر موارد بصورت و ساده

 یها روش از آموزان دانش در استعدادها شناخت از پس

 .پردازد یم فرد در آنها تیتقو به مختلف

 چهارم هیپا آموزان دانش یبرا مجزا قسمت دو در دوم بخش

 شامل  کی هر و شود یم اجرا رستانیدب تا متوسطه نیهمچن و

 جنبه ماژول هر. است آموزش یبرا آماده ماژول 20 از شیب

 دانش. ردیگ یم بر در را ینیکارآفر مبحث از یمختلف یها

 قالب در  کنند، یم شرکت برنامه از بخش نیا در که یآموزان

 تحت و مدرسه چارچوب در ینیکارآفر یعمل یها پروژه

 کنند، یم تیفعال منتور عنوان به که خود معلمان تیهدا

 .دهند یم توسعه نهیزم نیا در را خود یمهارتها

 پرورش و آموزش وزارت دییتا با ینیکارآفر برنامه نیا

  خصوص نیا در الزم یها تیحما و شود یم اجرا لییاسرا

 

 

 

 

 

 

 

 2009 سال از EFK برنامه. شود یم اجرا سازمان نیا جانب از

  کشورها ریسا نیهمچن  و لیاسرائ سراسر در مدرسه ها ده در

 و هند ، کنگ هنگ ، نیچ ، کایآمر متحده االتیا جمله از

 .است شده سیتدر تنامیو

  از  ینیکارآفر آموزش برنامه، نیا طراح زاملر، تیگال گفته به

 ازین مورد یمهارتها توسعه و دانش انتقال منظور به  هیپا نیسن

 و یتیحما طیمح کی در کمی و ستیب قرن در تیموفق یبرا

 نیا در شده آموخته یها مهارت. است یضرور کننده بیترغ

 ندهیا در آموزان دانش یشغل یده جهت موجب  یدرس برنامه

 .شود یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 

موفق برای دانش آموزان در جهانبررسی یک برنامه کارآفرینی   
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 شود، یم مثبت و مستقل تفکر جادیا باعث ینیکارآفر آموزش

 کنند ییشناسا را ها فرصت تا کند یم کمک آموزان دانش به

 بر عالوه.. اورندیب مانیا خود یاستعدادها و ها ییتوانا به و

 یم نشان آموزان دانش به ینیکارآفر مهارت  یریادگی ، نیا

 تالش و  تیخالق ،یریپذ تیمسئول اهداف، نییتع که دهد

 مهم آنان یزندگ در اندازه چه تا  تیموفق به دنیرس جهت در

. هست EFK  برنامه یاصل اهداف از یکی که یا نکته.   است

  شده موجب تاکنون که است شده هیارا یا گونه به  برنامه نیا

 انتخاب خود التیتحص انیپا از پس آموزان دانش از یاریبس

 نیکارآفر کی بعنوان آن ادامه و خود یشغل ریمس در یدرست

 تیمسئول ریمس نیا در که یمعلمان نیا بر عالوه. باشند داشته

 تیفعال شروع از شیپ دارند، عهده بر را آموزان دانش تیهدا

 مفهوم به تا رندیگ یم قرار ژهیو یها آموزش تحت کالس در

 . کنند دایپ تسلط ینیکارآفر روح و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش  ییتوانا از یقیدق ییشناسا قادرند  آنها بیترت نیبد

 ینیکارآفر ریمس در را یخودباور حس و باشند داشته آموزان

 .ندینما القا آنها به

 زمان مرور به مدارس، در ینیکارآفر یها مهارت به توجه

 آن توسعه و دهد یم رییتغ زین را مدارس یسازمان فرهنگ

 یم قرار ریتاث تحت زین را کارمندان آموزان، دانش بر عالوه

 از کی هر یبرا ینیکارآفر یها مهارت کالم کی در. دهد

 در آنها به کمک یبرا تواند یم و است مهم ما فرزندان

 نیسن در ها مهارت نیا. باشد تیاهم زیحا یزندگ در تیموفق

 معرض در عترکودکانیسر هرچه و است یابیدست قابل نییپا

 تینها در. بود خواهد موثرتر  رندیبگ قرار ینیکارآفر آموزش

 مانیا خودشان به که را انسانها از ینسل بود میخواه قادر

 .میکن لیتبد بهتر یمکان به را جهان  و داده پرورش  را  دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(کرادر تریپ) .است آن ساخت ندهیآ ینیب شیپ یبرا راه نیبهتر  
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است که از دی اکسید  ییغذاها ساخت حال در استارتاپ کی

 کربن بعنوان ماده اولیه فرایند تولید خود استفاده  می کند.

 به (Solar foods) فودز سوالر استارتاپ دیتول یفناور

 به ریپذ دیتجد یها یانرژ از که است افتهی ارتقاء یا مرحله

 ید کربن گاز نیهمچن و کند یم استفاده سوخت عنوان

 بنام نیگزیجا ینیپروتئ آن با تا ردیگ یم کار به زین را دیاکس

  . کند دیتول (solein) نیسول

 ریپذ دیتجد یها یانرژ از کار یتدادر اب نیسول دیتول یبرا

 ژنیاکس و دروژنیه به  آب یها مولکول تا شود یم استفاده

 بیترک دیاکس ید کربن گاز با دروژنیه سپس. شود هیتجز

       اضافه آن به یخوراک مواد گرید و میسد ، میپتاس و شده

 کروبیم به غذا عنوان به شده ساخته معجون سپس ،شود یم

 خوش ذرات خود ی نوبه به هم ها کروبیم که داده می شود

 فود سوالر ی گفته طبق. آورند یم وجود به یخوراک طعم

 تا 5 ، ها دراتیکربوه از درصد 25 تا 20 یحاو ذرات نیا

  .باشند یم نیپروتئ درصد 50 و یچرب درصد 10

 به است، یکشاورز ازین گونه هر  از فارغ  Solein دیتول

 و آب طیشرا به محدود و ندارد یاجیاحت آب ای یزراع نیزم

  شود دیتول نیزم ی کره سراسر در تواند یم و ستین ییهوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیپ تا هم مرسوم یها نیپروتئ دیتول که یمناطق در یحت ،

 . نبود ممکن نیا از

 محصوالتش یپا ندهیآ سال دو تا که است دواریام زفود سوالر

 یها کیش شکل در دیشا.  شود باز ها یفروش بار خوارو به

 .  یاهیگ ماست یحت ای نیپروتئ

 کهیزمان میدان یممدیر عامل این شرکت،  کایون یپس گفته طبق

 ایسو و نخود نیپروتئ از م،یباش مواجه غذا و گوشت کمبود با

 یادیز مدت بخواهد غذا کمبود نیا اگر و شود یم استفاده

 ها نیپروتئ نیا از یادیز مقدار وقت آن ، انجامدیب طول به

 .داشت میخواه ازین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروتئین تولید می کند!استارتاپی که از دی اکسید کربن هوا ،   

 صائب میاررستمی، دبیر بخش فناوری

 

rostami@nethami.com  

 

 

 Futurismمنبع: 
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 از یاریبس یایرو تحقق ،یخانوادگ کار و کسب کی جادیا

 دستان در را کارشان و کسب خواهندیم که است نانیکارآفر

 ینیجانش نیا که دهدیم نشان آمار اما،. دهند رشد ندهیآ نسل

 فقط. شود گرفته دهیناد تواندیم ییهاچالش وجود لیدلبه

 یبعد نسل به یخانوادگ یکارها و کسب از درصد 30 حدود

 ونکوور، خانواده مشاور وارد،یه سج یوند. ابدییم انتقال

 بخواهند است ممکن هاخانواده از یاریبس چه اگر: دیگویم

 ندیفرآ اغلب اما کنند، منتقل بعد نسلبه را شانکار و کسب

 .بود نخواهد موثر یکاف اندازهبه ینیجانش

 :دینکن کنترل حد از شیب

 بدان نیا. دارند کنترل به لیتما یذات طوربه گذارانانیبن

 یگذارهیسرما ای نظر اظهار اجازه شانفرزندان به که معناست

 یاریبس شمندانیاند. دهندینم را کار و کسب در یکاف

 لیتما ".دارد گراکنترل تیشخص معموال نیکارآفر" معتقدند،

 و ادستیز مستبدانه اعمال و استقالل به نانیکارآفر

. دارند را انتظارش که شود انجام یکار همان قایدق خواهندیم

  تیموفق باعث جانبه  کی صورتبه دیشا هایژگیو نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شرکت در بعد نسل با فرد ارتباط انیجر در اما شود نیکارافر

 .شد خواهد اختالل موجب یخانوادگ شرکت در

 :دیکن روشن بعد نسل یبرا را خود انتظارات

 حضور یچگونگ با رابطه در را شانانتظارات دیبا نانیکارآفر

 اغلب مثال یبرا. کنند مشخص ،یخانوادگ شرکت در افراد

 یتجربه یبرا شرکت از خارج در که شوندیم قیتشو افراد

 را اتیتجرب نیا بتوانند تا کنند شرکت آموزش کسب و یکار

 .بازگردانند یخانوادگ کار و کسب به

 :دیکن جادیا را یبعد نسل یهامهارت مجموعه

 یخانوادگ یکارها و کسب در که یاشتباهات نیبزرگتر از یکی

 و کارکردن مشغول گذارانانیبن که است نیا شودیم دهید

 صرف را یزمان جهینت در اند،بوده خود کار و کسب توسعه

. اندنکرده یبعد نسل با تعامل و هامهارت مجموعه پرورش

 یمعن نیا به کار و کسب در کارکردن": معتقدند شمندانیاند

 جذب را آنها د،یدهیم توسعه را یبعد نسل شما که است

 را ییهاییتوانا و هامهارت تا دیکنیم کمک آنها به و دیکنیم

 ینگهدار و حفظ بر نظارت. "اورندیب دست به دیخواهیم که

 یبرا یخانوادگ جلسات یبرگزار یمعنا به خانواده یاعضا از

 آنها تا است گفتگوها در خانواده یاعضا ریسا دادن مشارکت

 

ماند؟یم یباق زنده یبعد نسل در کارتان و کسب که دیکن حاصل نانیاطم چگونه  

 

مقاله های خوب را 

 به اشتراك بگذاریم

 نوشته: مارال مختارزاده modirinfo.irبرگرفته از سایت 
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 توجه. شوند توانا کار و کسب یایمزا و نکات درك در بتوانند

 .است مهم و یدیکل اریبس عامل نیا دیباش داشته

 

 و کسب از یبخش بخواهد یبعد نسل که دیریبگ نظر در

 :باشد کار

 به شانفرزندان شدن ملحق یایرو گذاران،انیبن اوقات یگاه

 کسب جذب یراحتبه فرزندان معموال اما دارند را وکار کسب

 اتفاق یزمان اغلب حالت نیا. شوندینم یخانوادگ کار و

 و کسب روزمره تعامالت از را خانواده گذار،انیبن که افتدیم

 وکار کسب توسعه و جادیا مشغول شدتبه ای کندیم جدا کار

 فرزندان جهینت در. کندینم اشخانواده صرف را یوقت و است

 به زین یاعالقه و نندیبینم کار و کسب با رابطه در یآموزش

 نیسن در کار و کسب در فرزندان مشارکت. دهندینم نشان آن

 نیا از نانیاطم یبرا راه نیبهتر مثبت، یاوهیش به ینوجوان

 زهیانگ ندهیآ در کار و کسب به وستنیپ یبرا آنها که است

 کودکان یآرزوها نکهیا مورد در بحث داشتن. داشت خواهند

 یبرا را آنها تواندیم یخانوادگ کار و کسب چگونه و ستیچ

  یزیربرنامه". است مهم زین کند، کمک شاناهداف به دنیرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ندیفرا نیا. "است روند کی ست؛ین اتفاق کی ینیجانش

 جادیا موجب تینها در که شود،یم آغاز نییپا یلیخ سن

 خواهد تیذهن ساختار و کار و کسب درك کار، اخالق

 ".شودیم

 :دیبرو که دیباش مادهآ

 یوقت نانیکارآفر که است یاشتباهات نیبدتر از یکی قبر نبش

 انجام کنند،یم منتقل یبعد نسل به را کارشان و کسب

 یبرا را کنترل که ییساختارها جادیا یبرا تالش. دهندیم

 یبعد نسل به دادن اجازه یجا به دهدیم شیافزا یبعد نسل

 طیمح خلق و یرهبر ابهام جادیا باعث تنها شرکت اداره یبرا

 دیبا گذارانانیبن. شودیم خانواده یاعضا یبرا پرتنش یکار

 انتقال زمان که،یزمان تا باشند آماده یذهن و یاحساس لحاظ از

 .رسد فرا کامل طوربه نسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی جانشینی برای کسب و کار شما یک اتفاق نیست

 

یک روند است    
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 چهار تکنیک موفق در کسب و کار آنالین
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 یانداز راه ریرکبیام دانشگاه در یانرژ ینوآور مرکز نیاول

 شود یم

 نیبزرگتر و کشور یانرژ و نفت نهیزم در ینوآور مرکز نیاول 

 با ریرکبیام یصنعت دانشگاه در یتخصص ینوآور مرکز

 بزودی راه اندازی می شود. یخصوص بخش یهمکار

 دانشگاه تفاهم نامه منعقده با یک شرکت خصوصی براساس

 زانیم به مرکز یانداز راه یبرا الزم یفضا ریرکبیام یصنعت

 شرکت اریاخت در را نفت یمهندس دانشکده در مترمربع 800

 .دهد یم قرار قرارداد طرف

 یانداز راه و سیتاس یها نهیهز شود یم متعهد نیز شرکت

 .کند نیتام را یانرژ یفناور و ینوآور مرکز

 مراکز با یهمکار جهت مرکز تامین منابع  اطالعاتی مورد نیاز 

 کمک مرکز، یهااستارتاپ یمعرف یراستا در نفعیذ و ربطیذ

 و انیبن دانش هیدییتأ اخذ ندیفرآ عیتسر و طیشرا لیتسه به

 مرکز در مستقر یهااستارتاپ یبرا ازین مورد یمجوزها ریسا

 طرح یساز یتجار از تیحما بر عهده دانشگاه بوده و شرکت

 را به انجام می رساند. بازار به آنها یمعرف و مرکز موفق یها

 یصنعت دانشگاه ادیبن یهماهنگ و یهمکار با قرارداد نیا

  ریرکبیام یصنعت دانشگاه ادیبن. است دهیرس امضا به ریرکبیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستر ،ینوآور مراکز از تیحما در خود راهبرد یراستا در

 تفاهم نیا امضاء و مرکز نیا سیتأس هدف با نیطرف مذاکرات

 رده است.ک جادیا را نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه بین یک رهبر و یک پیرو 

تمایز ایجاد می کند، خالقیت و 

 ابتکار است

 مهمترین اخبار کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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 آینده کار و کارآفرینی در ایران

هایی که سازمان حدود یک دهه قبل، براساس گزارش

تحقیقاتی خود  از کشورهای مختلف و تیم  المللی کاربین

که کار به مفهوم شغل و مشاغل  کرد، متوجه شددریافت می

رو شده است. دالیل این های جدی روبهدر جهان با چالش

روی مشاغل گذاری بسیار زیاد تغییرات، چهار روند با تأثیر

تعریف شد که تا امروز نیز آثار آن کامالً مشهود است و 

آینده نیز همچنان ادامه داشته های شود که تا سالمی بینیپیش

باشد. روند بسیار سریع پیشرفت فناوری، تغییرات وسیع در 

جنسیت و هرم سنی جمعیت کشورها، تغییرات آب و هوایی 

در جهان و در آخر مقوله جهانی شدن اقتصاد ارکان اصلی 

تشکیل دهنده این چهار روند کلیدی هستند. با تحقیقاتی که 

ی همانند سازمان کشورهای توسعه یافته المللهای بینسازمان

ها و مراکز المللی کار و همچنین دانشگاهسازمان بیناقتصادی، 

پژوهشی اتحادیه اروپا انجام دادند، مشخص شد که حداقل 

های درصد مشاغل فعلی تحت تأثیر فناوری 60تا  50بین 

های پیشرفته، نوین همچون هوش مصنوعی، روبات

اداری، ژنتیک، زیست فناوری، رسانش  اتوماسیون تولید و

از بین  2030های ارتباطات و اطالعات تا سال ابری و فناوری

 .خواهند رفت

 

 

 

 

 

 

 

عالوه اثرات اقتصادی ناشی از گرم تمامی این تحوالت به

شدن زمین، دسترسی به منابع آب شیرین به همراه پیرشدن 

جمعیت در بعضی از مناطق همانند اروپا و ژاپن و بالعکس 

جمعیت در چین، هند، آفریقا و نگرانی شدید  جوان شدن 

دن ها از موضوع عدالت جهانی در فرآیند جهانی شاقتصاددان

اقتصاد موجب شد که ابتکار اجرایی قرن تحت عنوان آینده 

ترین عنوان مهمالمللی کار بهکار در دستور کار سازمان بین

 .رکن توسعه اقتصاد و کار در سازمان ملل متحد قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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از همان روزهای ابتدایی طرح این موضوع در جلسات 

چندین پرسش مواجه کرد: آیا کارشناسی، جوامع جهانی را با 

مشاغل فعلی از بین خواهند رفت یا تغییر شکل خواهند 

 یافت؟

آموزی متفاوت ها نیازمند مهارتآیا برای این تغییر شکل

 هستیم؟

آیا با این تغییرات بازارها تغییر شکل داده و باید روابط 

کننده کننده و تولیدجدیدی از ارائه ارزش و حقوق مصرف

 ند؟تبیین شو

چه صورت درخواهد آمد و  بین کارگر و کارفرما بهروابط 

تواند قوانین روابط کار را در کسب و دولت چگونه می

 سازی نماید؟بنیان و اینترنتی تدوین و پیادهکارهای دانش

رسید که جهان با یک موضوع در وهله نخست به نظر می

در مورد ها تواند سالفانتزی و جدید مواجه گردیده که می

 .نحوه مقابله با آن مطالعه و بحث کند

اما خیلی زود مشخص شد که مقوله آینده کار خود تحت 

تأثیر چهار روند کلیدی قرار گرفته و با پیشنهاد تغییرات 

قوانین در روابط تجاری و بین بانکی از سوی کشورها و نیز 

گسترده افراد جویای کار، تصویب و اجرای قوانین مهاجرت 

های مقطعی در برخی پذیری، شورشگیرانه مهاجرتسخت

دلیل برهم خوردن نظم پولی و تعادل دستمزد ناشی جوامع به

از فشارهای اقتصاد جهانی، شکل جدیدی از اهمیت بسیار 

ریزی تر شدن شرایط در صورت عدم برنامهباال و سخت

ها، کارفرمایان، مناسب از سوی شرکای اجتماعی یعنی دولت

 .همگان آشکار ساختنهاد را برهای مردمو سازمان کارگران

های کار تا حدود زیادی تحت تأثیر مؤلفه اما با اینکه آینده

و هوایی قرار جهانی شدن اقتصاد، تغییرات جمعیتی و آب 

دلیل ملموس بودن نتایج دارد جنبه توسعه فناوری آن به

وجه قرار دستی جامعه بیشتر مورد تتغییرات آن در سطح پایین

های گرفته است. شور و هیجان ناشی از توسعه بنگاه

بنیان توسط جوانان تحصیلکرده و تغییر روند خرید و دانش

فروش کاالها و خدمات مثل تاکسی اینترنتی یا خرید بلیت 

ها درك جامعه سفر و از بین رفتن مشاغل سنتی در این حوزه

ت بیشتر کرده و حتی افراد صاحبنظر را نسبت به این موضوعا

توان این جنبه را نیز از است و باید توجه داشت که می

 .موضوعات بسیار مهم در آینده کار تلقی کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

های جدید همانند ها مبتنی بر فناوریاما موضوع توسعه بنگاه

اینترنت برای پاسخگویی به نیازهای داخلی اقتصاد ملی نمای 

ر بزرگ آینده کار را به ما نشان بسیار محدودی از تصویر بسیا

مورد همین موضوع نیز هنوز مباحث خواهد داد. هرچند که در

مورد کمیت و جامع و قابل قبولی بین شرکای اجتماعی در

های اجتماعی مثل های جدید، نحوه حمایتکیفیت شغل

های حقوق و دستمزد و ها از مشاغل جدید، نابرابریبیمه

های مورد نامهاعی در تدوین نظامنحوه تعامل شرکای اجتم

تجربگی جامعه دلیل بی شود و بهنیاز روابط کار دیده نمی

جهانی و وجود تعاریف بسیار مختلف و متعدد از آینده کار 
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دهنده آن، هنوزاستاندارد قابل قبول و و عوامل تشکیل

های واضحی از گستره آینده کار در کشورها و حتی سازمان

 .د نداردالمللی وجوبین

اما سؤال بزرگ اینجاست که کارآفرینی در فرآیند آینده 

کار چه نقشی دارد و مردم در جوامع مختلف چگونه 

توانند با کارآفرینی و درك ارزش، خود را با موج می

 .جدیدی از مشاغل متفاوت تطبیق دهند

در این ارتباط پنج محور در حوزه ورود مقوله کارآفرینی به 

بایست به شود که سیاستگذاران جامعه میح میآینده کار مطر

 آن توجه بیشتری داشته باشند. 

اولین مبحث ظهور مجدد کارآفرینی در دنیاست. با این عبارت 

جو برای تولید وما به پایان پارادایم قرن بیستم یعنی جست

ایم و به جای آن گذاری رسیدهارزان و بازگشت سریع سرمایه

آفرینی یکم یعنی کارآفرینی و ارزش پارادایم قرن بیست و

 .ها قرار گرفته استبرای جوامع در دستور کار اکثر دولت

محور دوم، حضور کارآفرینی در مدل توسعه اقتصادی 

ای جنبه ای است. در توسعه اقتصادی منطقهمنطقه

شود و ها از طریق کارآفرینی مطرح میپذیری بنگاهرقابت

آفرینی در ویکرد ارزشمردم مناطق مختلف کشورها ر

به این ترتیب بقیه عناصر  .کنندهای خود را دنبال میمزیت

ای شامل آموزش و توسعه منابع توسعه اقتصادی و منطقه

های ملی و ها و جذب سرمایهانسانی، ایجاد زیرساخت

خارجی از هدفمندی بیشتری برخوردار خواهد شد. 

ز بسیار کارساز ها نیکارآفرینان در حل مشکالت مالی دولت

توانند با ایجاد تغییرات ارزشمند فرصت هستند، چرا که می

ها را به سمت توسعه فراهم آورده و تطابق ساختاری دولت

 .ها را نیز پوشش دهندهای مالی دولتاز این طریق کمبود

ترین مشکل کارآفرینی و کار آینده به قراردادهای اما مهم

غلی که دیگر نیازمند ثبت شناور، کارآفرینی سازمانی مشا

ای صورت آزاد و حرفهتوان آنها را بهباشند و میشرکت نمی

پذیری را به وجود انجام داد و در واقع به شکلی استخدام

 .گرددمیآورند، برمی

در مرحله آخر کارآفرینی منجر به ایجاد و توزیع ثروت شده 

ها و بنگاهتواند تا حدود زیادی درآمد کافی برای افراد و می

را به وجود آورد این منظر از کارآفرینی تأمین مخارج افراد، 

دنبال دارد و مصداق بسیار خانوارها و در نهایت جامعه را به

 .رودسازی کار شایسته در جوامع به شمار میخوبی از پیاده

نتیجه آنکه بهترین رویکرد برای مواجهه با امواج آینده کار، 

کای اجتماعی و انجام تحقیقات تعامل بیش از پیش شر

کاربردی روی عوامل تغییر و نحوه تطبیق مؤثر با آنها است. 

ها فقط و فقط به اشتغال کامل، خروجی تمامی این تالش

درآمد مکفی، حفظ کیفیت مشاغل، کار شایسته و برخورداری 

 .های اجتماعی منجر خواهد شداز حمایت

  

ای از  گزیده

یک کتاب 

 خوب
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