
 مورقیات . باشاد  پیچیاده  و ساتت  رراینادی  تواناد ما   کاارفررین  یک توسط بار اولین برای شرکت اندازیاهر

 نااهووار  مسایری  طا   و هاا اولویات  در محادود  بازخوردهاای  نظا،،  وجود رراوان، تالش نیازمند پروژه این در

 و کسا   تاا  فوردناد  روی هاا دهناده  شااا   و انکوباتورهاا  باه  هاا اسااارتا   و موسسان اخیر، دهه ط . است

 قارار  اباادای   مراحا   در کاه  ایپایاه  هاای تای،  یاا  کارفرریناان  بارای  مفهاو   ایان . دهند توسعه را خود کار

 کنناد،  اساافاده  پایادار  شارکت  یاک  باه  تبادی   و مورقیات  برای را ایشده تعریف ررایند خواهندم  و دارند

 چیست؟ دقیقا انکوباتور یک اما. است درک قاب 

 

 Incubator انکوباتور کلوه مفهو  و معن 

 و جدیااد کارهااای و کساا  مورقیاات و رشااد بااه کااه شااودماا  گفاااه مرکاا ی بااه کااار و کساا  انکوباااتور

 ارتباطاا   تجهیا ا   کااری،  رضاای  هوانناد  متالفا   هاای زمیناه  در انکوباتورهاا . کندم  کوک هااساارتا 

. کنناد ما   حوایات  هاا اسااارتا   از کاار  و کسا   مادیریت  فماوزش  و سارمایه  مربیگاری،  و مشااوره  شبکه،

 خصوصاا ، هااایشاارکت یااا گااراریساارمایه صااندو  شااام  متالفاا  هااایسااازمان توسااط انکوباتورهااا

 .شوندم  حوایت نی  هادانشگاه حا  و شهری اقاصادی توسعه هایسازمان

 انکوباتورها انواع*

 جغراریااای  هااایموقعیاات یااا مجااازی بازارهااای هااا،شاارکت از متالفاا  انااواع روی انکوباتورهااا از برخاا 

 :کرد تقسی، دساه پنج به توانم  را انکوباتورها واقع در. هساند ماورک 

. ۴ انافاااع  گااراریساارمایه هااایشاارکت. ۳ غیرانافاااع  توسااعه هااایشاارکت.۲ علواا  موسسااا . ۱

 مرکور دساه چهار از ترکیب . ۵ پریرریسک گراریسرمایه هایشرکت

 یاا  اجباار  باه  کاه  بتشا   کنناد  ما   سارری  کاار  و کسا   انکوباتورهاای  در را دوسال تا یک اصوال هاشرکت

 ناوع  از حواایا   و فموزشا   تجرباه  گاراری اشااراک  دارد کاار  و کسا   انکوبااتور  کاه  م یا . است بوده نیاز

 کارفرریناان  یاا  مربیاان  مناورهاا،  اجرایا ،  مادیران  از دقیا   اطالعاا   ساریع  دریارت امکان. است هوکاری

 کاار  و کسا   رشاد  بارای  درسات  گیاری تصاوی،  و هاا اولویات  روی بر تورک  در س ای  به تاثیر تواندم  دیگر

 .باشد داشاه

 کند؟م  کار چه انکوباتور*

 زیار  ماوارد  شاام   تواناد ما   م ایاا  ایان . باشاد  هاا اسااارتا   بارای  ماناوع  م ایای شام  باید انکوباتور یک

 :باشد

 کار رضای. ۱

 ارائاه  حوایاشاان  تحات  هاای شارکت  باه  باازار  قیوات  زیار  یاا  رایگاان  را کااری  رضاای  انکوباتورها از بعض 

 کاه  دهاد ما   را اجاازه  ایان  هاا فن باه  بتصاو،، . کناد م  ح  را هااساارتا  از بسیاری مشک  این. دهندم 



 نسابت  شارکت  مادیر  وقاا   ویاهه  باه  کنناد،  پیادا  را ایحرراه  محل  کارمندانشان برای اجاره پرداخت بدون

 .باشد نامطوئن انسان  منابع توسعه یا بازار به ورود برای محصول سازیفماده زمان به

 تتصص  تجهی ا . ۲

 یااا سااازیماادل تجهیاا ا  بعاادی، سااه پرینارهااای ماننااد تتصصاا  تجهیاا ا  انکوباتورهااا از برخاا 

 رشاد  حاال  در هاای شارکت  بارای  ب رگا   م یات  ایان . دهناد ما   ارائه نی  را ار ارنر  توسعه هایفزمایشگاه

 .است اهویت حائ  کارها و کس  از برخ  برای سازیشبیه اب ار و پره ینه تجهی ا  به دسارس . است

 باتجربه مناورهای. ۳

 اکثار . اسات  مها،  بسایار  هاا اسااارتا   بارای  کاار  و کسا   انادازی راه زمان در اشاباها  رساندن حداق  به

 در باتجرباه  اجرایا   مادیران  از گروها   تای،،  داشاان نگاه  ماورکا   و اشاباها  از جلوگیری برای انکوباتورها

 کاه  گیرناد ما   کاار  باه  را ایباتجرباه  مناورهاای  معواوال  انکوباتورهاا . دهناد ما   قارار  تای،  هوراه را صنعت

 تاا  دارناد  را کاار تاازه  کارفرریناان  بارای  گیاری تصاوی،  معیارهاای  تعیین و ری یبرنامه ررایند، توضیح توانای 

 .دارند نگه دور دهند انجا  است موکن که اشاباهات  از را فنها

 گروه  تورین و یادگیری. ۴

 شاارایط حقااوق ، مشاااوره شااام  کااار و کساا  مهاا، هااایفمااوزش از ایمجووعااه انکوباتورهااا از بساایاری

 کیفا ،  ررهنا   یاک  ایجااد  محصاول،  انادازی راه چگاونگ   مانناد  کاار  و کس  عووم  هایچالش هوکاری،

 .دهندم  ارائه هااساارتا  به را بازاریاب  و رروش ررایند

 ار ارنر  کاهش. ۵

 تاا  حساابداری  از را ار ارهاا نار   برخا   تجااری  نساته  هاا اسااارتا   رشاد  باه  کوک برای اصوال انکوباتورها

 در نیا   کاار  و کسا   مادیریت  و گاراری قیوات  مانناد  هاای  دوره هوچناین . دهناد ما   ارائاه  پروژه مدیریت

 را برناماه  یان ا HubSpot. شاوند ما   ارائاه  نوپاا  هاای شارکت  کاار  باه  فغااز  تسهی  برای اسااندارد سطح 

 .دهدم  ارائه جهان در اساارتا  ه ار از بیش برای

 مشارک کاری خدما . ۶

 را محصاول  توساعه  و بازاریااب   باانک ،  هاای ساروی   حساابداری،  قبیا   از خادمات   انکوباتورهاا  از بسیاری

 .دهندم  ارائه هاشرکت رشد برای

 ارتباط  شبکه. ۷

 اراراد  شابکه  از اساافاده  رکار، ها،  کارفرریناان  از گروها   باا  هوکاری انکوباتورها هایویهگ  بهارین از یک 

 هاای بتاش  هاا ایان . اسات  دیگاران  تجرباه  و داناش  از یاادگیری  و فن امثاال  یاا  هاا مشااری  با ارتباط برای

 .است انکوباتور یک در کارفررین  جامعه در زندگ  از ارزشوندی


