
 باشد؟ مفید شما برای تواندمی آیا و چیست؟ کار و کسب ی دهنده شتاب

 عنوان به اغلب و کنندمی  حمایت نوپا کارهای و کسب از معمول طور به مشخص و منسجم ساختاری با هادهنده  شتاب 

 .شوندمی شناخته سرمایه و بودجه آوردن دست به و نوپا کار و کسب یک ی توسعه روند کردن کوتاه برای مسیری

 :از است عبارت ها دهنده شتاب در آپاستارت یک عضویت مراحل*

 دهیشتاب  پیش ی دوره در پذیرش و درخواست. 1

 :سرمایه جذب. 2

 به ها دهنده شتاب. است سرمایه جذب روند، می ها دهنده شتاب سراغ به ها آپاستارت و کارآفرینان که دالیلی از یکی

 . دهندمی قرار ها آپاستارت اختیار در را بذری سرمایه معمول طور

 :تمرکز. 3

 معمول طور به هاآنهاروارد  کار و کسب نظرسنجی طبق بر. است کارآفرینان بر تمرکز سیستم، این مزایای بزرگترین از یکی

 خود کار پیشرفت و تمرکز به مجبور کنندگانشرکت که است ای فشرده زمان این. گذرانند می را ماهه 6 تا 3 روند یک

 .هستند

 :یادگیری. 4

 یک در هاسال که باتجربه مربیانی از و کنید شرکت هاکارگاهسمینارها و در. است فرآیند این از بزرگی قسمت یادگیری

 .بگیرید کمک هستند، خودشان کاری ی حوزه و محیط به آشنا و اندداشته فعالیت مشخص ی حوزه

 :سازیشبکه. 5

 سرمایه و صنعت پشتیبانی خدمات دهندگانارائه خود، همتایان با همکاری برای کارآفرینان دهی، شتاب ی دوره طول در

 .کنند می سازی شبکه و داشت خواهند هستند، مهم و ارزشمند بسیار که زیادی های فرصت بالقوه گذاران

6 .Demo Day: 

 اند،رسانده پایان به را دهی شتاب ی دوره که آپیاستارت های تیم اعضای روز این در. رسیممی  «Demo Day به نهایت در

 را هستند آن انجام حال در که فعالیتی و کاری و کسب های ایده توانند می شوند می داده قرار اختیارشان در که فرصتی در

 .دهند توضیح گذاران سرمایه به

 باشد؟ مفید شما برای تواندمی دهندهشتاب آیا*

 :اگر باشد مفید شما برای تواند می دهنده شتاب یک

 باشند؛ رایگان ماه 6 تا 3 برای

 کنید؛ آپتاناستارت ی ایده روی بر کردن کار صرف دهی شتاب دوره در را خود وقت از ٪100 توانیدمی

 کنید؛ طی کمی بسیار ی بودجه با را دوره

 کنید؛ رشد دیگران توسط اییافته سازمان یادگیری با و شدید و سخت فشاری در

 .باشید داشته گذار بنیان یک از بیش آپتاناستارت در


