


:عنوان کارگاه

مدرسه تابستانی داغ مهارت 



اگر می خواهید همواره همه را خوشحال و راضی نگهه 

.دارید، بهتر است که بستنی فروش بشوید



یدانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرق

وهش و فناوری ژمعاونت پ

آقازادهجعفر: مدرس

قی پژوهشگر پارک علم و فناوری آذربایجان شر

و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

مدیر عامل شرکت

آذربایجان دانش بنیان پویاراهبرد



نی  و با تشکر از اساتید بزرگوار و همکاران گرامی  در دانشیهاف  

حر ه ای استان و همکاران خوبم که در اجیرای اییک کارگیاف میا را 

. یاری کردند



عوامل رشد یک جامعه استارت آپی چیست؟

.جامعه استارت آپی  باشندرهبران باید کارآفرینان -1

.داشته باشندتعهد طوالنی مدت رهبران باید -2

.کندمشارکتافراد که تمایل دارند باید بتواند در آن -3

.دداشته باشهمکاری تمام اعضایش و با فعالیت های مستمر جامعه استارت آپی  باید -4



:(USSBA)آمریکاکوچککارهایوکسبمرکزتعریف

کلشتکنولوژیمحورحولعمدتاًکهاستکاریوکسبآپ،استارت

.داردباالییرشدپتانسیلوگرفته

:ستروبدیکشنریدرانگلیسیواژهیکعنوانبهآپاستارتتعریف

A))استجدیدکاروکسبیکآپاستارت New Business

:ریساریکتعریف

متخدیامحصولیکارائهبرایکهاستانسانینهادیکآپاستارت

.استآمدهوجودبهداردوجودباالییابهامکهشرایطیدرجدید

:بلنکاستیوتعریف

ویرپذتکرارکاروکسبمدلیکجستجویدرسازمانیآپ،استارت

.استپذیرمقیاس

وبکسمدلیکیافتنهدفباکهاستموقتسازمانیآپ،استارت

.استآمدهوجودبهپذیرمقیاسوپذیرتکرارکار



استارت آپ ها 

دانشگاه ها

سرمایه گذارن

بزرگشرکت های 

حامیدولت و سازمان های 

(مشاوران، منتورها، کوچ ها)ارائه دهنگان خدمات 

هاشتاب دهنده -مراکز رشد -مراکز نوآوری 

پیاکوسیستم استارت آاعضای 









900ازبیشتابهحالزمانآنازواستنمودهآغاز2005سالازراخودکارشده،واقعکالیفرنیادرکهشتابدهندهاین

ازخروجیشرکتهایسهام.نمودهاندپشتیبانیآنازسرمایهگذار1600وقرارگرفتهاندآنحمایتتحتاستارتآپ

شتابدهیبرنامههایازدورههردرشتابدهندهاین.دارندارزشدالرمیلیارد30ازبیشحاضرحالدرشتابدهندهاین

.مینمایدارائهمالیومشاورهایآموزشی،خدمات،استارتآپ100بهمیگیرد،انجامماه3مدتبهکهخود







، درصد استارت آپ ها در زیست بوم استارت آپی ایران در یک شهر یعنی تهران۶۰حدود 
!!!مستقر هستند 



مروری بر تاریخچه نوآوری های جهان

Ctesibius Archimedes hero of 

alexandria innovation

وجه  مرکب8هرم 

پایه ژیرسکوب

مارپیچ ارشمیدس-

سیستم قرقرف جهت بلند-

کردن اجسام

ماشیک حساب پیشر ته-

درب اتوماتیک

موتور بخار
………



ایده چیست ؟

برای انجام دادن کارهاراه حل جدیدیك ارائه 

...مانند 



فرصت چیست ؟

يل تسهرا اهدافيط يا موقعيتي كه حركت در راستاي آن  تحقق شرا

.تسريع خواهد كردو 



......اقتصاد در حال تحول 

به............................................................از

اقتصاد منابع
(كيمبتني بر منابع فيزي)

ياقتصاد كار آفرين
(دانش محوري-مبتني بر نوآوري )

ملي/ اقتصاد  محلي 

عصر الك پشت ها
(MNCشركت هاي بزرگ و )

اقتصاد جهاني

عصر غزال ها
شركت هاي كوچك جديد )

(با رشد سريع

.هستنداين ها مسير هاي اصلي حركت كاروان فعاليت هاي اقتصادي در جهان 

تا از انقالب صنعتي

يانقالب كارآفرين



....و مشاهدات .... شواهد آماري 

.  شركت جديد تاسيس شده است 600000دهه گذشته در آمريكا ، بطور ميانگين هر ساله درطي 

مورد به عنوان شركت هاي بزرگ قلمداد 15000ميليون شركت تجاري در آمريكا ، فقط 5/22از حدود 

.اندشده 

درصاد از ايجااد 94ميليون شغل جديد ايجاد شده است و غزال هاا باعا  34طي همين دوره بيش از 

.انداشتغال خالص بوده 



.  نزديك به يك سوم غزال ها در فن آوري باال شركت داشته اند 

صانعت متاااوو و 362شركت هاي جديد و كوچك تر ، عهده دار نو آوري در 

.  درصد نو آوري هاي بنيادي بوده اند 95

غزال ها به ازاي هر كارمند دو برابر شركت هاي بزرگ تار در محصاوالو خاود 

.دارندنوآوري 

.ما در آمريكا شاهد يك انقالب كارآفريني هستيم 

(Kuratko & Hodgetts 2001)

....و مشاهدات .... شواهد آماري 



اسات “ رينياقتصاد كارآف” گاه و پشتوانه اصلي موفقيت ايران در عرصه هاي اقتصاد جهاني كه تكيه 

.باشنددانش آموختگان و فرهيختگان كشورند كه خروجي نظام آموزشي عالي مي 

كشورلزوم تغيير در استراتژي هاي دانشگاه هاي 

و جهاني شدن اقتصاد ما(WTO)پيوستن ايران به 

(دانشگاه كارآفرين)



ايدهايجاد 

Idea Generation



خدمت احتياجي كه در حال حاضر تأمين نمي شود را تأمين / محصول-1
.مي كند

.خدمت به بازاري عرضه مي شود كه تقاضا بيشتر از عرضه است/ محصول-2

.اشدخدمت موجود داشته ب/ محصول قابليت رقابت موفقيت آميز با محصول-3



روش هاي جستجو و ايجاد ايده

بازار/ جستجو براي يافتن احتياج-1

خدمت/ ستجو براي يافتن محصولج-2

استفاده از روش هاي تفكر خالق-3

گاه تيزبين به محصوالت و فن آوري هاي نون-4

(.....ومسكن، خوراك، حمل و نقل )نگاه ويژه به روند تغييرات در زندگي روزانه -5



مطالعه صنايع موجود•

بررسي محصوالت صنايع موجود•

تحليل روندهاي جمعيتي و داده هاي مربوط به مهاجرت•

مطالعه برنامه توسعه كشور•

بررسي روندهاي اقتصادي•

فرهنگي-بررسي تغييرات اجتماعي•

توجه به قوانين و مصوبات جديد•

لعمدر ازار ب/ راه هاي جستجو براي يافتن احتياج



اهميت آفرينشگري و نوآوري

در طول تاريخ

در جهان امروز

خرد جمعي

مديريت دانايي

سرمايه فكري



 Brainمغزيطوفان روش 

Storming

Lotus Blossomشكوفه نيلوفري

The Gordon Techniqueروش گوردن

Mind Mappingذهنينقشه كشي 

The Checklistingروش هاي چك ليستي Tech’s

The Morphological Analysis Techتحليل ساختاريروش 

روش يافتن ارتباط كلمه اي

نمودار استخوان ماهي

پردازیقدرتمندترین تکنیک های ایده 



بسااليي عزت نفس معموال اگر. يكي از نام آشناترين تكنيک ها براي ايده پردازي طوفان فكري است

ي پ  از ايده ها يك. داشته باشيد در كارهايي كه ماهر هستيد به سرعت درگير طوفان فكري مي شويد

.ديگري مي آيند و يكديگر را كامل مي كنند

صسي به اين معني كه شما بايد به خود زمسان مش . قانون استفاده از طوفان فكري محدوده زماني است

دقيقه براي يافتن يسک 1۰به عنوان مثال .بدهيد و تنها در آن زمان وقت داريد كه به راه حل فكر كنيد

.راه حل به خود زمان بدهيد و در آن زمان مشغول به هيچ كار ديگري به جز فكر كردن نباشيد

پردازیقدرتمندترین تکنیک های ایده 

https://zehnology.com/tag/self-steem/


ذهنینقشه 

پردازیقدرتمندترین تکنیک های ایده 

. قدرتمند و تاثيرگذار استبسيار (mind map)نقشه ذهني 

مواقع خطر كه ذهن تش يص دهد يكي از اين موارد مي تواند راه حل باشددر : اول

استفاده از نقشه ذهني: دوم

در ساده تر اين است كه هرچه به ذهنتان رسيد را در غالب يک جمله روي كاغذ نوشته و در مرحله بعد هرچه كهوش ر

.رابطه با آن جمله به ذهنتان رسيد را در كنار آن جمله مي نويسيد و با خط به هم متصل مي كنيد



انتقاديتفكر 

پردازیقدرتمندترین تکنیک های ایده 

د آن هسا در استفاده از اين تكنيک شما گاهي نياز داريد تا با ديگران به بحث بپردازيد و اجازه دهيس

.عقايد و عادات شما را نقض كنند تا دريچه اي جديد به سمت ايده هاي نو برايتان باز شود

ديسدي دقت كنيد كه اگر افرادي را براي بحث كردن انت اب كنيد كه موافق شما هستند ايده هاي ج

.يدبنابراين شجاع باشيد و افراد م الف تان را اين گونه به خدمت بگير. را كشف ن واهيد كرد

https://zehnology.com/tag/critical-thinking/


S.C.A.M.P.E.Rتکینک 

پردازیقدرتمندترین تکنیک های ایده 

توضيح .ي آيدتمركز دارد و در مقايسه با ديگر تكنيک ها ساده تر نيز به حساب مخالقيتاين تكنيک شديدا بر

.استاين تكنيک كمي زمان بر 

قانسه چک ليستي است كه مي توانيد هميشه آن را به كار ببريد و نتيجه هاي خالشامل s.c.a.m.p.e.rتكنيک

.زيادي را بدست آوريد

substitution يا جايگزيني

combine يا ادغام كردن

adapt يا تطابق دادن

modify يا تغيير حالت

put to other uses به كارگيري در موارد ديگر

elimination يا چيدن شاخ و برگ اضافه

reverse يا مهندسي معكوس

https://zehnology.com/tag/creativity/


پردازیقدرتمندترین تکنیک های ایده 

ایده ها از کجا می آیند؟

Swipe Fileاستفاده از : منبع اول

كنيد ابتدا يک پوشه براي هر موضوع ايجاد كنيد و پوشه خود را با ايده هاي م تلف به روزرساني

م اگسر حجس. تا هر زمان كه نياز به ايده جديد داشتيد از محتواي موجود در پوشه استفاده كنيسد

.محتواي موجود در پوشه تان كم شد، به عقب برگرديد و دوباره ايده هاي آن را مرور كنيد



پژوهش رقابتی؛ : دوممنبع 

.استبايد بدانيد رقيبتان با چه روشي موفق شده 

مي شود؟جستجوكاربرانتوسطكليديكلماتچهيااست؟داغموضوعاتيچهحاضرحالدر

مي شود؟لينکآوردندستبهباعثمحتواييچه

آورد؟دستبهراباالييترافيکمي تواندكليديكلماتچه

مي گذارند؟اشتراكبهچيزيچهومي كننددنبالراكسانيچهاجتماعيشبكه هايدركاربران

مي نويسند؟مطلبموضوعاتيچهمورددربرتربرندهاي

http://www.novin.com/blog/seo-keyword/


تفکر افقی: سوممنبع 

د اوقات بهترين روش براي به دست آوردن ايده تازه، نگاه كردن به مسسلله از زاويسه اي جديسگاهي 

كنيكي اسست تفكر افقي، ت. به اين نوع طرز فكر، تفكر افقي، عمودي يا نردباني گفته مي شود.است

ي در مورد به عنوان مثال اگر مي خواهيد مقاالت بيشتر. كه بيشتر هنرمندان از آن استفاده مي كنند

يسک قسدم بسه عقسب . يک موضوع خاص بنويسيد، بهتر است آن را از زوايه ديگري مشاهده كنيسد

.برگرديد و دوباره نگاهي به موضوع خود داشته باشيد


