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ومصرف گرایینمیزاومصرفالگويدرتغییرشهرنشینی،افزایشمانندفناورانهواجتماعیاقتصادي،مختلفتحوالتبهتوجهبااخیردهه هايدر•
.تاسشدهمواجهمحیط زیستوزندگیسبکدرجدیديمسائلوچالش هابابشرزندگینوین،فناوري هايازبهره گیريونفوذافزایش

بهاخیردهه هايدرپسماندوغذاییامنیتوایمنیهوا،آلودگیآب وهوایی،تغییراتپایدار،آبیمنابعکمبودجامعه،پیريوچاقیمانندپدیده هایی
ازجدیديارادایمپخودنوعدرچالش هااینوجوداینبا.می دهندقرارخودتحت تأثیررامابقايوآیندهکهشده اندتبدیلبشربرايکلیديمسائلی
.استکسب وکارنوینالگوهايوفرصت هاازمملوکهاستزدهرقمرازندگی

اقتصاديریعسبازگشتکهحوزه هاییبهتوجهبرعالوهاخیر،سال هايدراستارت آپیاکوسیستم هايو)استارت آپ ها(نوپاشرکت هايگسترشبا•
کنند،عرضهمشتریانبهپایین ترقیمتباوباالتربهره وريباراجدیديارزش هايوخدماتتوانسته اندجدیدکسب وکارمدل هايباوداشته اند

القانهخراه حل هايارائهبرعالوهامروزي،زندگیکلیديچالش هايومسائلحلبرتمرکزباکهمی شوددیدهاستارت آپ هاییازروبه رشديروند
.کرده اندبزرگیکمک هايچالش هاومسائلاینحلبهجدید،کسب وکارمدل هايبرمبتنی

یست بومزتوسعهبهکمکجمهوريریاستفناوريوعلمیمعاونتاصلیجهت گیري هايومأموریت هاازیکیاخیرسال هايدرکهاینبهتوجهبا•
ش هايچالوموضوعاتشناختوسویکازشرکت هااینموجودجهت گیري هايشناساییاست،بودهدانش بنیانشرکت هايونوپاشرکت هاي

ازکییبنابراین،.کندکمکشرکت هاگونهاینرشدوشکل گیريبرايجدیدمسیرهايراهنماییبهمی توانددیگرسويازکشورراهبردي
هموصادياقتاثراتهمتابودهدانش بنیانونوپاشرکت هاياکوسیستمبرايجدیدمسیرهاییبازگشاییوهدایتعلمیمعاونترسالت هاي

.برساندحداکثربهراآنهااجتماعیاثرات
یننوالگوهايبررسیضمناستداشتهتالشاست،مستقرفناوريوعلمیمعاونتدرآندبیرخانهکهملیآینده نگاريطرحرو،ایناز•

یشترینبمی توانندکهشودمتمرکزنوینیحوزه هايبرایرانی،نوپايشرکت هايرفتارهايباآنمقایسهوجهانیسطحدرنوپاکسب وکارهاي
برحاکمندهايرومهم ترینشناختوترازیابیرویکردازبهره گیريباطرح،ایندر.باشندداشتهاقتصاديدستاوردبرعالوهرااجتماعیتأثیرات
.شوندعرفیموشناساییایرانیدانش بنیانونوپاشرکت هايبرايجدیديمسیرهايکهاستشدهسعیاستارت آپیاکوسیستم هايتحوالت
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ظهور تغال و بهدر سال هاي اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکت هاي نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت هاي نوپا در کشور، زمینه ایجاد اش•
د اسـت و هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رش. رسیدن ایده هاي نوآورانه جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است

.  از نوپایی خارج شده، به متنوع سازي و تمرکز بیشتر بر حوزه هاي جدید نیاز دارد
توجه به د و با اغلب ایده ها و فعالیت هاي اکوسیستم موجود بر روي فعالیت هاي خدماتی مانند فروش، حمل ونقل و غذا به صورت آنالین متمرکز شده ان•

ع مطمئنـاً ایـن موضـو. موفقیت چند شرکت در این حوزه ها، اغلب افراد جدیدي که می خواهند به اکوسیستم وارد شوند به همین حوزه ها تمایل دارند
صـادي و نرخ شکست را در این حوزه ها باال برده و از سوي دیگر می تواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنین کـاهش اثـرات اقت

. ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود
ات بـاال و اثـرهدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدي که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه هاي کمتر موردتوجه و بـا پتانسـیل•

ه چالش هاي با توجه ب. اجتماعی و اقتصادي و ملی باال در شرایط کنونی هم به بقاي اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد
یـن دسـت، روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزي، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژي و مواردي از ا

داشـته اد و اشـتغالورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماالً به علت نبود رقیب هاي سنتی می تواند اثرات بیشتري بر اقتصـ
. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک کنند

معاونت سیاستگذاري و توسعه
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
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نگاري علم و دهپیشنهاد انجام برنامه ملی آین،پس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري•
هــ مـورخ 51377ت/154202و با پیگیري این طرح در شوراي عـالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، براسـاس مصـوبه  شـماره مطرح کردهفناوري 

.استت وزیران، اجراي این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفتهئهی1393/12/17
کـر حـامی نفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه تفنگاري در راستاي هدف اصلی خود در ارائه تصویري شفاف از آینده بـه ذيدبیرخانه برنامه ملی آینده•

.استکردهآپی توسعه اکوسیستم استارتدربارهسازي مختلفی اقدام به گفتمانهايآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

رت آپیمعرفی برنامه ملی آینده نگاري و ارتباط آن با اکوسیستم استا

9

اجماع و ایجاد مدل ذهنی 
مشترك در خصوص اتخاذ 

ها در راهبردها و سیاست
سطح ملی

ایجاد مکانیزم هشداردهی 
دهنسبت به تغییرات آین

اط ایجاد درك عینی در ارتب
با آینده و تغییرات آن

ی مشارکت خصوصی ـ دولت
ها و حلدر طراحی راه

هاي ملیاولویت

نقعان در ارتقاء دانش ذي
راستاي خلق جامعه دانشی

ترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاري علم و مهم
فناوري در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی کارکردهاي مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوري

شناسایی تصویر آینده
مدل هاي کسب وکار نوین

جامعه شبکه سازي میان فعاالن
)یاري گري(دانش بنیان 

جهت دهی به تالش ها و 
سرمایه گذاري ها در توسعه

استارت آپ ها

خلی ترویج تجربیات موفق دا
در جامعه

تعهدآفرینی در خصوص 
ار حمایت از توسعه کسب وک
دانش بنیان و استارت آپی



. 3ورزش و سـالمت جسـمی، . 2مدیریت پسـماند، . 1: هاي استارت آپی مسئله محور مطالعه شده اند که عبارت اند ازدر فاز اول از طرح حاضر حوزه•
. 10انـرژي . 9کاالهـاي زودمصـرف . 8خـدمات اجتمـاعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشک سالی . 5کشاورزي، . 4مدیریت آلودگی هوا، 

. 20امداد و نجات . 19شهر هوشمند . 18تِک، فین. 17مدیریت بحران، . 16معدن، . 15سیمان، . 14آموزش، . 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگري 
. هاي مجزا تولید و ارائه می شونداشتغال پذیري که در قالب گزارش. 21کارکردهاي پهپاد 

ردي هـر هر گزارش در برگیرنده بخش هاي مختلفی است که از تحلیل هاي کالن هر موضوع شروع شده و با پیوند میان چالش ها و موضوعات راهبـ•
ی بـر تنبحوزه با الگوهاي کسب وکار شرکت هاي نوپاي جهانی و معرفی استارت آپ هاي مهم ادامه پیدا می کند و در نهایت مجموعه اي از تحلیل هاي م

ه بخـش بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده سـ. ها خاتمه می یابدشناخت فناوري ها، مدل هاي کسب وکار و الگوهاي تأمین مالی و نحوه بزرگ  شدن آن
: اصلی است

oتحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردي و چالش هاي کلیدي مرتبط
o شناسایی و معرفی استارت آپ هاي کلیدي در هر موضوع راهبردي
oجمع بندي و تحلیل از منظر فناوري ها، حوزه فعالیت، مدل کسب وکار و نحوه پاسخگویی به چالش هاي کلیدي آن حوزه

رت آپیمعرفی برنامه ملی آینده نگاري و ارتباط آن با اکوسیستم استا
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اشتغال پذیري؛ چرایی و خاستگاه

12

نیزجامعهاعضاياکثرومی شوداشتغالمسئلهبهپرداختنصرفدولتساختاريوانسانیتوانوامکاناتبودجه،ازبزرگیبخشمدرن،دولت هاياکثردر

وخردسطحدرجامعهاعضايوکالن،سطحدردولتشدهموجبکهداردوجودبسیاريدالیل.دارندسردررافرزندانشانشغلیآیندهوخوداشتغالدغدغه

دلیلتنهاامامی رسد،هنذبهارتباطایندرکهاستدلیلیمهمترینشایدواولینافراد،معاشتأمیندراشتغالنقش.باشندداشتهتوجهاشتغالمسئلهبهفردي

.اندیشیده اندآندربارهوپرداختهاشتغالموضوعبهمدیریتتااقتصادازمختلفعلومکهاستکلیدياهمیتهمیندلیلبه.نیست

برنامه هايورایندهافبینتناسبنبودمی دهد،نشانبررسی ها.داردتنگاتنگیارتباطجامعه،دراشتغالباتوسعه،ارکانازیکیعنوانبهآموزشدیگر،طرفاز

اشتغالویکاریابدردانش آموختگاننبودنموفقعاملمهمترینکار،بازارنیازموردتوانایی هايومهارت هابادانشگاه هادرموجـودتحصیلیرشته هايدرسی

فردب شدهکسمهارت هايمیانتفاوتمعنايبهمفهوماین.می شوددانش آموختگانودانشجویانمناسباشتغالازمانعمهارتیشکافیکوجودواقعدر.است

.استکاربازاردرموردنیازمهارت هايو

مفهومکهاستاشتغالبرايالزمبسترهايوظرفیت هابرمبتنینگاهاست،میان رشته ايمطالعاتحاصلکهمسئله،اینحلبرايجدیدرویکردهايازیکی

.استشدهمتولدآناز»اشتغال پذیري«



اشتغال پذیري؛ تعاریف در طول زمان

13

90دههاواخرتا(یرياشتغال پذازاولیهتعاریف.استدادهمعناتغییرزمانی،مختلفدوره هايدروشدهگرفتهکاربهتاکنونپیشسالصدحدودازاشتغال پذیري

.می دانستآندرموفقیتوشغلحفظوکسببرايالزممهارت هايداشتنبهملزمراکارجویانخودومی دیدهفردمحودمفهومیراآن،)میالدي

،)1998(الردپووهیالجچونافرادينظریاتزمان،گذشتبا.کردکاملوگستردهرامفهوماینگرفت،صورتاشتغال پذیريحولکهپژوهش هاییومطالعات

آنبهکالن ترینگاهبابایدبلکهباشد،فرديمسئله ايفقطنمی توانداشتغال پذیريکهکشیدپیشرابحثاین،)2005(لیندسیوکوییدمکو)2001(گزیر

فرهنگمانندزمینه ايائلمسبه.دیدکاربازارکلگرفتننظردربدوننمی توانراافراداشتغالوضعیتکهشدتأکیدنکتهاینبرجدید،مباحثایندر.نگریست

و»کنش گراندیگر«،»افرادکنشیبرهم«نتیجهاشتغال پذیري،کهاستمعتقدزیرگِ .کردتوجهبایدنیزاستخدامینظامجملهازکاربازارکلیوضعیتوکار

.است»کاربازارشرایط«

ووياولیهشدناستخدامیاشغلاولینآوردندستبهبرايشخصتواناییاشتغال پذیري،«است؛قراراینازتاکنوناشتغال پذیريتعریفجامعترینمجموع،در

.کندکسبيجدیدشغلنیاز،صورتدریاشودجابه جاسازمانیکدرکاريفعالیت هايونقش هابینبتواندبایدشخصاین،برعالوه.استشغلآنحفظ

».باشدداشتهشغلآندريمؤثرعملکردوکندتثبیتراآنکرده،پیداراخودمناسبکارآن،ایدئالشکلدرنهایتا

این.باشداشتهدکاربازاربامواجههدرفعالرویکرديوکندپررامهارتیشکافبتواندفردیکمی شوندباعثکههستندمهارت هاییاشتغال پذیري،مهارت هاي

کردهناساییشرابازارنیازکرده اند؛اقدامموضوع،اینبهپرداختنبرايزمانطولدرمختلفیکسب وکارهاي.هستندتقویتوآموزشقابلمهارت هاییمهارت ها،

.استفاوتمتانسانینیرويمدیریتنرم افزارتولیدتاآموزشیمحتوايتولیدازخدماتاین.کرده اندارائهوطراحیراگوناگونیخدماتآن،بامتناسبو



زنجیره فعالیت  استارت آپی در حوزه اشتغال پذیري
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مهارت آموزي

هدایت و مشاوره شغلی

جذب و استخدام 

دوادگیريیشغلی،مسیردرپیشرفتوموفقیتبراي
وتخصصیمهارت هايضروري ست؛مهارتدسته

.نرممهارت هاي
مهارت هاستازدستهآنبرايتخصصیآموزش هاي

.ندهستشغلی مسئولیت هايانجامپیش نیازکه
تیشخصیویژگی هايوصفاتنیز،نرممهارت هاي

 هاآنبهره وريوافرادبینتعامالتبرکههستند
.می گذاردتأثیر

بایدکاري،رابطهیکشکل گیريبراي
ارتباطدرکارفرمایانوکارجویان

لتسهی.باشندهمباموثرومستمر
درونمی تواندطرف،دوایندسترسی

.دببخشسرعتراافراداشتغال پذیري
بهترچههرشناختدیگر،طرفاز

تمدیریوکارجویانبرايکارفرمایان
زاکارفرمایانبرايکارجویانموثرتر
کسب وکارهايکهمهمی ستمسائل

رفعدرمهمینقشمی تواننددسته،این
.کنندایفاآن

غلشیافتنمسیردرکارجویاناغلب
یعدم آگاهوسردرگمیباموردنظرشان،

.شده اندمواجه
یندهآومشاغلازکافیشناختنداشتن

درکافیاعتمادبه نفسنبودآنها،
ومعرفیمهارتکمبودوکارجویان

ومهمعواملازآنها،درخودارائه
اناشتغال پذیري شرونددرتاثیرگذار

.است
آموزشبرايمربیانیومشاورانوجود

غلشبهدستیابیبرايافرادهدایتو
مرتفعراآنهاسردرگمیمناسب شان،

.می دهندافزایشراآگاهی شانوکرده



استارت آپ هاي حوزه  اشتغال پذیري به تفکیک زنجیره فعالیت 

15



چالش ها و فرصت هاي کلیدي حوزه اشتغال پذیري

16

توانایی هاوعالیقبانامتناسبشغلیارشتهانتخاب 1

پرتقاضامشاغلبرايماهرکارنیرويکمبود 2

تخصصیمهارت هايدرکارجویانضعف 3

کارسابقهبدونافرادبرايشغلیفرصتکمبود 4

مختلفموقعیت هايبهدسترسیوشبکه سازيفرصتنبود 5

شغلجستجويمهارتنداشتن 6



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

17

جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2

1فرصت /چالش
انتخاب رشته یا شغل نامتناسب با عالیق و توانایی ها

راهکارها

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

کارجویان

لیمشاوره انتخاب مسیر شغ
)نشروع یک مسیر یا تغییر آ(

5 4 3 2 1

غلیمشاوره موفقیت در مسیر ش
)تخصصی یا عمومی(

معرفی مشاغل مختلف و 
سازمان هاي گوناگون

امکان کارآموزي در سازمان ها 
و تجربه فعالیت هاي مختلف

خودشناسی و 
کشف مسیر شغلی



کمبود نیروي کار ماهر براي مشاغل پرتقاضا

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

18

جذب و استخدام   .3مهارت آموزي   . 1

2فرصت /چالش

راهکارها

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

کارجویان

برگزاري دوره هاي آموزشی 
سازمانی و پروژه محور

5 4 3 2 1

تولید محتواي آموزشی براي
مشاغل پرتقاضا

تسهیل دسترسی به 
نیروي کار ماهر

برگزاري دوره هاي آموزشی 
براي مشاغل پرتقاضا

افزایش پلتفرم هاي 
کاریابی تخصصی

سازمان ها

مخاطب



ضعف کارجویان در مهارت هاي تخصصی

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

19

جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2مهارت آموزي   . 1

3فرصت /چالش

راهکارها

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

سازمان ها

برگزاري دوره هاي آموزشی 
از بازارتخصصی، متناسب با نی

5 4 3 2 1

فرصت هاي کارآموزي و آموزش هاي پروژه محورمشاوره هاي شغلی تخصصی
یادگیري در حین کار

کارجویان

و ایجاد فرصت شبکه سازي
ارتباط با افراد خبره



کمبود فرصت شغلی براي افراد بدون سابقه کار

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

20

جذب و استخدام. 3مشاوره و هدایت شغلی   . 2مهارت آموزي   .1

4فرصت /چالش

راهکارها

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

سازمان ها

تسهیل دسترسی به 
فرصت هاي کارآموزي و 

شغل پاره وقت

5 4 3 2 1

آگاهی بخشی از مزایاي 
ه کاراستخدام نیروي بدون سابق

آموزش مهارت هاي اولیه 
براي کار

مشاوره انتخاب شغل اول و
موفقیت در آن

کارجویان

آموزش ها پروژه محور



نبود فرصت شبکه سازي و دسترسی به موقعیت هاي مختلف

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

21

جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2

5فرصت /چالش

راهکارها

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

سازمان ها

یان تسهیل دسترسی کارجو
به شرکت ها

4 3 2 1

یان تسهیل دسترسی کارجو
به یکدیگر و استفاده از

تجربیات آنها

کارجویان

راد با تسهیل دسترسی به اف
سابقه کاري

نمایشگاه هاي کار و 
ارتباط با دانشگاه ها 



نداشتن مهارت جستجوي شغل

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

22

هدایت و مشاوره شغلی. 2مهارت آموزي   . 1

6فرصت /چالش

راهکارها

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

سازمان ها

برگزاري دوره هاي آموزشی 
مختلف براي مهارت ها نرم و

جستجوي شغل

4 3 2 1

تولید محتواي آموزشی

کارجویان

معرفی شغل ها و شرکت هامشاوره شغلی عمومی



استارت آپ هاي موثر بر اشتغال پذیري. 21
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Springboardازبهره گیريابشرکتاین.می کندآمادهتکنولوژيحوزهمشاغلبرايرادانشجویانکهاستآنالینیادگیريپلتفرمیک
پیشرفت شانايبرکهآنچههروهستندآنهاکناردردانشجویانآموزشاولروزازبه روز،درسیبرنامهوپشتیبانیشبکهحوزه،اینبرترمتخصصان

درگسترده ايیرتغیمی خواهندیابودهشغلیارتقايوپیشرفتآمادهکههستندافراديآموزش ها،اینمخاطبین.می دهندقراراختیارشاندراست،نیاز
.کنندایجادشغلی شانمسیر

ازپسماهششظرفمی توانندآنهاواستشدهتضمیندانشجویانشغلیآیندهکرده،طراحیSpringboardکهحرفه ايمسیروآموزشیبرنامهبا
آموزش هايبرعالوهSpringboard.می گیرندپسراپرداخت کرده شانهزینهتمامصورت،اینغیردرکنند؛پیداراموردنظرشانشغلدوره،اتمام

.می دهدآموزشافرادبهنیزراکاربازاربهورودبرايالزمنرممهارت هاي،تخصصی

Springboard: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.springboard.com)طراحی، علم داده و برنامه نویسی(آموزش پروژه محور و منتورشیپ آنالین : خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

میلیون دالر 53: کل سرمایه تامین شده

Series B: آخرین نوع تامین سرمایه

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

2013: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن: گروه مخاطب

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.springboard.com/
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Lambda Schoolآنهاآموزشواستعدادهایافتنالمبدا،مدرسهمأموریت.استسرمایه گذاريصندوقیکومدرسهیکازترکیبی
 گذاريسرمایهدانشجویانشرويمدرسهآندرکهمی دهدارائهراعالیآموزشازجدیديمدلمدرسهاین.استجهانپرتقاضايمشاغلبراي

درآمداز17%باشد،داشتهدالرهزار50ازباالتردرآمديکهصورتیدرفرد،شدنشاغلازبعدواستLambdaبرعهدهافرادآموزشهزینه.می کند
.می دهدالمبدابهسالدوتاراماهانه اش

Lambdaاحیطردرتامی کننداستخراجراشرکت هااینبرايالزممهارت هاییوبودهارتباطدرفناوريحوزهبرترشرکت هايبا
ایجادباالمبدامهارت آموزي،برعالوه.استماه12تا6بینمدرسهاینآموزشیدوره هاي.کننداستفادهآنازآموزشی شانبرنامه هاي

.کننداستخدامراموردنیازشانانسانینیرويتاکردهفراهمسازمان هابرايرازمینه ايدوره هایش،شرکت کنندگانازشغلیپروفایل

Lambda: نام شرکت School

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.lambdaschool.com)علم داده و برنامه نویسی(آموزش آنالین : خدمت/محصول

فروش مستقیم و توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

میلیون دالر 122: کل سرمایه تامین شده

Series C: آخرین نوع تامین سرمایه

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

2017: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://lambdaschool.com/
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upGradآموزشیبرنامه هاي.استآموزشیخدماتآنالینپلتفرمیکupGradمدیریتدیجیتال،بازاریابیمانندمختلفیحوزه هايشامل
درupGrad.استدیجیتالفناوريمدیریتودادهبرمبتنیمدیریتقضایی،حقوقداده ها،تحلیلوتجزیهکارآفرینی،محصول،مدیریتکسب وکار،

وطراحیارکبازارنیازبامتناسبدوره هاییصنعت،مدیرانومختلفدانشگاه هاياساتیدهمکاريباوشدراه اندازي2015سال
.می کندبرگزار

.کنندپیداراموردنظرشاننیرويدوره ها،دانش آموختگانمیانازبتوانندسازمان هاتاکردهفراهمرابستريupGradاین،برعالوه

upGrad: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.upgrad.com)مدیریت، یادگیري ماشین و نرم افزار(آموزش آنالین : خدمت/محصول

فروش مستقیم : مدل درآمد

میلیون روپیه500: کل سرمایه تامین شده

Debt: آخرین نوع تامین سرمایه Financing

تولید محتواي ویدئوییپلتفرم آنالین، : فناوري هاي کلیدي

2015: سال تاسیس

هند: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.upgrad.com/ir/
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General Assemblyروزايمهارت هپرتقاضاترینبرتمرکزباراآموزش هایشواستشغلیپیشرفتوآموزشدرپیشرومجموعه اي
.دهدپرورشهستند،خودموردعالقهشغلدنبالبهکهحرفه ايافرادازشکوفاجامعه ايتااستتالشدرشرکتاین.می کندطراحی

General Assemblyسراسردرنفر35000وداردشعبهشهر20دراکنوناماکرد؛شروعاشتراکیکارفضايیکدرو2011سالدرراخودکار
،کاربريتجربهطراحیداده ها،تحلیلوتجزیهوب،توسعهزمینه هايدرشرکتاینآموزشیدوره هاي.برده اندبهرهآنآموزشیدوره هايازجهان

آنالینوحضوريبسترهايدروپاره وقتیاتمام وقتصورتبهدوره هااین.استدیگرمواردومحصولمدیریتدیجیتال،بازاریابی
.می شوندبرگزار

General Assembly: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.generalassemb.ly...)برنامه نویسی، مارکتینگ، طراحی و (آموزش آنالین : خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد:مدل درآمد

میلیون دالر120: کل سرمایه تامین شده

Corporate Round: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://generalassemb.ly/
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Pluralsightاستقخالمتخصصانواطالعاتفناوريمدیراننرم افزار،توسعه دهندگانبرايفناوريیادگیريپلتفرمیک.

دردوره3000باPluralsight.کننداستفادهپلتفرماینآموزشی مهارتیبرنامه هاياز،کاريتیمیکقالبدریافرديصورتبهمی توانندافراد
ازمان هاسکارمندانآموزشبرايراخدماتیشرکتاینفردي،آموزش هايبرعالوه.می کندایفاراشغلیتسهیلگرنقشجهان،کشور150ازبیش
با هاسازمانوافرادصورتاینبه.سازمان هاستبرايپلتفرماینامکاناتازآنهاتحلیل وافرادمهارت ارزیابیتخصصی،دوره هاي.می دهدارائه

.می کنندایجادباالخدمات دهیسرعتباسازگارتیم هاییومی کنندتقویتراخودفناوري محورمهارت هايمی شوند،آشنادیجیتالدنیايتازه هاي

Pluralsight: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.pluralsight.com...)برنامه نویسی، یادگیري ماشین، امنیت شبکه و (آموزش آنالین : خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد : مدل درآمد

میلیون دالر192: کل سرمایه تامین شده

Corporate Round: آخرین نوع تامین سرمایه

تولید محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

2004: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

افراد و سازمان ها: گروه مخاطب

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.pluralsight.com/
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Udacityخاصموضوعاتباماهه6تا3دوره هاییمجموعه،این.می کندارائهآنالینآموزشیدوره هايخود،شرکايهمکاريبا
Nanodegreeدوره هااینبهکهکردهبرگزارتکنولوژي programمی گوید.

معرفیاندروید،وiOSتوسعه دهندهماشین،یادگیريداده،تحلیلگربک اند،ارشدتوسعه دهنده،فرانت اندارشدتوسعه دهندهشاملدوره هاموضوعات
.استشدهراحیطکارفرمایانموردنیازمهارت هاياساسبرومی شودبرگزارپیشرفتهتامبتديسطحازدوره هااین.استبرنامه نویسی

Udacity: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.udacity.com...)برنامه نویسی، هوش مصنوعی، علم داده و(آموزش آنالین : خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

میلیون دالر235: کل سرمایه تامین شده

Debt Financing: آخرین نوع تامین سرمایه

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

افراد و سازمان ها: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.udacity.com/
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Guild Educationومی آوردفراهمراسازمانآنکارمندانآموزشبرايالزمامکاناتسازمان ها،باهمکاريدرکهاستبستري
.باشندداشتهپیشرفتحرفه  شانوتحصیالتدرتامی کندترسیمآنهابرايمسیريهمچنین

رافرصتاینند،دارتحصیلادامهقصدکهکارمندانیبهواستارشدکارشناسیتادبیرستانمقطعازتحصیلیدوره هايواقعدرسازمان،ایندوره هاي
.می شودبرگزاردانشگاهچندمشارکتبادوره هااین.کننددریافتمدركوکنندتکمیلراتحصیل شانبتوانندخودشغلکناردرکهمی دهد

Gulidویادگیريف،کشبرايراراهخود،فناورانهپلتفرموکوچ هاکمکباومی کندپشتیبانییادگیري شانمسیرانتهايتاابتداازراافراداین
.می کندهموارتجربیاتشانسازماندهی

Guild: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.guildeducation.comآموزش سازمانی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

میلیون دالر228: کل سرمایه تامین شده

Series D: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2015: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

سازمان ها:گروه مخاطب

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.guildeducation.com/
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Codecademyدستبهراامروزدیجیتالدنیايدرموفقیتبرايالزممهارت هايتامی کندکمکجهانسراسردریادگیرندهمیلیون هابه
موبایلاپلیکیشنووب سایتطریقاز.باشدهمخوانام21قرندریادگیريدلخواهشیوه هايباکهشدهطراحیطوريپلتفرماین.آورند

Codecademy،مانندمفاهیمیسایرین،ازمداومبازخورددریافتوواقعیپروژه هايانجامبامهارت آموزانHTML/CSS،JavaScript/jQuery،
Python،Ruby،PHPوAPIمی گیرندفراراها.Codecademyآندرکهکردهایجادشبکه سازيبرمبتنیوجدیدکامالً رویکردیک

.می دهندانجامشگفت انگیزيپروژه هايوهستندتعاملدریکدیگرباجهانسراسردردانشجویان

Codecademy: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.codecademy.com)برنامه نویسی، طراحی سایت، یادگیري ماشین(آموزش آنالین پروژه محور : خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر47: کل سرمایه تامین شده

Series C: آخرین نوع تامین سرمایه

تولید محتواي ویدئویی، تست کد: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5، 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.codecademy.com/
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Masai School،ماموریتما«:ندمی کتعریفاینطورراخودماموریتمدرسهاین.استکدزنیوبرنامه نویسیبرتمرکزباآموزشیپلتفرم
.»دهیمآموزشجهاندرشغل هاپرتقاضاترینبرايراآنهاوکنیمپیدارابکراستعدادهايداریم

-r(ندنداربرنامه نویسیزمینهدراولیهدانشکهدانشجویانیبرايبرنامهیک؛داردآموزشیبرنامهنوعدومدرسهاین

programm(،می شناسندراآنادبیاتودارندحوزهایندرکمیتجربهکهکسانیبرايبرنامهیکو)i-programm(.

مدرسه،ایندر.کنندآمادهمطرحشرکت هايدرکاربرايراآنهاتااستدانش آموزانودانشجویانرويبرسرمایه گذاريمدرسه،اینآموزشیرویکرد
.بپردازندخودهشهریبرايماههررادرآمدشانازبخشیشغل،کردنپیداازبعدمی توانندونیستندآموزشحیندرشهریهپرداختبهملزمفراگیران

Masai: نام شرکت School

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.masaischool.com)برنامه نویسی(آموزش آنالین : خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

میلیون دالر2,5: کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

، تست کدآنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2019: سال تاسیس

هند: موقعیت جغرافیایی

دانشجویان: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.masaischool.com/
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Lyndaارائهقانهخالمهارت هايوفناورينرم افزار،کسب وکار،جملهازمختلفزمینه هايدررادوره هاییکهاستآنالینیادگیريپلتفرمیک
قی،حقیاشخاصدوره هایشمخاطبان.وبوویدئوساختبازاریابی،عکاسی،برنامه نویسی،طراحی،،CADموسیقی،انیمیشن،ماننددوره هاییمی دهد؛

کردهراحیطخاصیآموزشیبرنامه هاياینها،ازیکهرنیازبامتناسبوهستنددانشگاه هاوکتابخانه هادولت،غیرانتفاعی،موسسه هايسازمان ها،
.است

پلتفرمبهشرکتاینآموزش هايتمامیحاضرحالدر.کردندتأسیسراشرکتاین1995سالدروینمنلینداوهیوینبروس
LinkedIn Learningاستشدهمنتقل.

Lynda: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.lynda.com)مدیریت، برنامه نویسی، طراحی(آموزش آنالین : خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر289: کل سرمایه تامین شده

Aqcuired: آخرین نوع تامین سرمایه By Linkedin

موبایلتولید محتواي ویدئویی، اپلیکیشن: فناوري هاي کلیدي

1995: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.lynda.com/
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Trybeداردتمرکزدیجیتالحوزه هايرويکهیادگیري ستمشتاقومتعهدافرادبرايمدرنمدرسهیک.Trybeیادانشجویانبراي
مدرسهاینیآموزشدوره هاي.کنندآغازراحوزهایندرفعالیتوببخشندبهبودراخوددیجیتالیمهارت هايوزندگیمی خواهندکهاستمتخصصانی

.استnodeوjavascript،html،react،git،css،sqlآموزششامل

.می کننددریافتحقوقدالر3500ماهیانهحداقلوکرده پیداشغلکهمی کنندپرداختزمانیراخودآموزششهریهدانشجویان،Trybeدر

Trybe: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.betrybe.com)برنامه نویسی و توسعه وب(آموزش آنالین : خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

میلیون دالر14: کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2019: سال تاسیس

برزیل: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.betrybe.com/
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MakeSchoolزمانافرادتامی دهدارائهبهینه ايدرسیبرنامهوکردهبازطراحیراعالیآموزشسیستمکهاستمدرسه اي
ازمان هايسباتعاملدرمدرسهاین.ببینندتکنولوژي محورسازمان هاينیازبامطابقآموزش هاییوبگذارنندنیموسال2درراخودساله4تحصیل

برايMakeSchool.می کندخوددرسیبرنامه هايواردراآنهاموردنیازآموزش هاياسپاتیفاي،ولیفتمایکروسافت،مانندسیلیکون ولیدربرتر
نیستند،خودحصیلتهزینهپرداختبهقادرکهکسانیتاکردهاضافهنیزرا»درآمدتقسیمبرتوافق«مدلآموزش هایش،بهافرادبیشترهرچهدسترسی

شرایطواستمدرسهاینهمراهموضوعاینتحققدرنیزدولت.کنندپرداختراخودآموزشیشهریهشغل،کسبوتحصیلاتمامازبعدبتوانند
برنامه هايدرنفر2000ازبیشمدرسه،اینکارشروعازسال10گذشتازبعداکنون.می کندفراهممهارت جویانبراينیزراتسهیالتدریافت

.دیده اندآموزشآنآنالینبرنامه هايدرنفرمیلیونیکازبیشوحضوري

Make:نام شرکت School

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.makeschool.com)تکنولوژي(آموزش حضوري و آنالین : خدمت/محصول

شهریه و توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

میلیون دالر25: کل سرمایه تامین شده

Series: آخرین نوع تامین سرمایه B

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2012: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

دانشجویان: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.makeschool.com/
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AppAcademyبرايهفته اي24وهفته اي16برنامهدوکهاستاستکفولنرم افزارمهندسیحوزهدرتخصصیبوت کمپیک
برعالوه.داردآموزششانازقبلحقوقدوبرابرحقوقیکهمی کنندپیداشغلیماه،6ازبعدحداکثرمهارت جویانشمی کندادعاشرکتاین.داردآموزش

فراهمسازمان هاوکارجویانارتباطبرايفرصتیهمچنین.می کندبرگزارآنهانیازبامتناسبنیزسازمانیدوره هايشرکتاینآموزشی،بوت کمپ هاي
.استکرده

AppAcademyباشددالرهزار50ازباالترويساالنهدرآمدوکردهپیادهشغلیمهارت جوکهمی کنددریافتزمانیراخودآموزش هايشهریه.

AppAcademy: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.appacademy.io)مهندسی نرم افزار(آموزش حضوري و آنالین : خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

-: کل سرمایه تامین شده

-: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2012: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.appacademy.io/
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Mentor Spacesورهايمنتودانشگاه هااساتیدباارتباطدرکهاستالتینوسیاه پوستافرادبرايمجازيمشاورهپلتفرمیک
.می کنندکمکموردعالقه شانشغلکردنپیدادرآنهابهومی دهندشغلیمشاورهافرادبهمختلف،سازمان هاي

Mentorپلتفرم Spacesدراحتمالی شانکارمندانباتامی دهدراامکاناینشرکت هامنتورهايبهوداردکاربرهزار10ازبیشحاضرحالدر
ازشرکت ها،.می کندآسان ترشرکت هابرايرامتنوعاستعدادهايحفظواستخدامنیرو،کردنپیدانتیجه،در.کنندبرقرارارتباطمختلفشغلیگروه هاي

Furtune(فورچونمجلهلیستبرترشرکت500تاگرفتهاستارتاپ ها 500s(،متنوعاستعدادهايورودبرايمسیريتامی کننداستفادهپلتفرمایناز
.کنندتقویتراشرکتفرهنگوببخشندبهبودراکارکنانماندگاريوکنندایجادراسازمان شانبه

MentorSpaces: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.mentorspaces.comمشاوره فردي و گروهی، ارتباط کارجو و کارفرما: خدمت/محصول

واسطه گري، حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر2: کل سرمایه تامین شده

- Venture: آخرین نوع تامین سرمایه Series Unknown

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2020: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

5، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.mentorspaces.com/
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theMuseتولیدغلی،شوکوچینگمشاوره:ازعبارت اندخدماتاین.می دهدارائهمختلفیخدماتکهاستآنالینشغلیمشاورهپلتفرمیک
.سازمان هامعرفیوکاریابیسامانه،)شغلیموفقیتوشغلیمسیرشغل،جستجويمانند(مختلفزمینه هايدرمحتوا

موردنظرشاننیروياستخداموجذببرايسازمان هاي.استاستفادهقابلکارفرمایانوکارجویانبرايهمزمانخدماتش،نوعبهتوجهباپلتفرماین
.کننداستفادهthemuseهمکاريازمی توانند

themuse: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.themuse.comمعرفی شغل، )جستجوي شغل(تولید محتوا مشاوره شغلی،: خدمت/محصول

واسطه گري، حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر28:کل سرمایه تامین شده

- Venture: آخرین نوع تامین سرمایه Series Unknown

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

6فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.themuse.com/
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Pathriseاین.تاسکردهطراحیشغلیمشاورهبرنامه هايمشخصی،حوزه هايدرشرکتاین.استشغلیهدایتومشاورهبرايبستري
کهیزمینه های.استخاصحوزههردرتخصصیمنتورینگو)...ورزومه نویسیشغل،جستجوي(عمومیمشاورهبخشدوشاملبرنامه ها
درحاضرمشاورانومنتورها.فروشومارکتینگداده،علممحصول،طراحینرم افزار،مهندسی:ازعبارت اندکرده،طراحیشغلیمشاورهبرنامهبرایش

Pathriseمانندتکنولوژيبرترشرکت هايکارمندانازfacebook،IBMوGitHub8مسیردرکارجویانبهخوددانشوتجربهباآنها.هستند
.شوندآمادهدل خواه شان،شغلبرايکهمی کنندکمکمشاوره شانبرنامههفته اي

شغلیتموقعیکسبازبعدمی توانندکارجویانومی کنداستفاده»درآمدتقسیمبرتوافق«مدلازخدماتشهزینهدریافتبرايشرکتاین
.کنندپرداختبهاقدامموردنظرشان،

Pathrise: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.pathrise.comپکیج مشاوره شغلی، تولید محتوا: خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

میلیون دالر3:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2017: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.pathrise.com/
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Goodwallوکنندبرقرارارتباطدارند،مشتركعالقه مندي هايکهخودهم نسالنسایرباتااستجواننسلبراياجتماعیتوسعهپلتفرمیک
ازمیلیونی5دادهپایگاهیکدارايجوان،متخصصانودانشجویانبرايپیشروجامعه ايعنوانبهGoodwall.کنندکشفراجدیدفرصت هاي
.استداوطلبانهرویدادهزارانوتحصیلیجایزهوبورسیهدالرمیلیون1کارآموزي،وشغلیفرصت هاي

همچنینوی ستاجتماعاثرگذاريوفرديتوسعهکارآفرینی،شغل،جستجويحوزهدرمحتواتوسعهبرايوبالگیایجادپلتفرم،اینخدماتازبخشی
.شغل اولی هاستبرايشغلیموقعیت هايمعرفیبرايبستري

GoodWall: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.goodwall.ioاجتماعی شغلی، تولید محتوا، مشاوره شغلیپلتفرم: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

میلیون دالر37:کل سرمایه تامین شده

Grant: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

2014: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

6، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.goodwall.io/
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Tealبابرنامه هااین.می کندیاريموردنظرشانشغلکردنپیدادرراکاربرانشمشاوره،مختلفبرنامه هايباکهشغلی ستمشاورهسامانهیک
:می شوندتقسیمدستهدوبهآنهااصلیمخاطبانواستهفته اي4زمان بندي

وشغلتجويجسمهارت هايیادگیريبرايافراداینمشاورهبرنامه.شده اندمشکلدچارجستجوایندروهستندجدیدشغلدنبالبهکهکسانی.1
.استشدهطراحیحقوقمذاکرهومصاحبه

کاري شانحوزهرتغییدراعتمادبه نفسایجادوفردمهارت هايشناساییبرايمشاوره ايبرنامهدهند،تغییرراخودشغلیحوزهمی خواهندکهکسانی.2
.استشدهدیدهتدارك

Teal: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.tealhq.comمشاوره شغلی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر5:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2019: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.tealhq.com/
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Bright Networkرفیمعبافرددرشناختایجادازبعدوشدهایجادموردنظرشانشغلسمتبهکارجویانهدایتوراهنماییهدفبا
.کندهمواررادل خواه اششغلبهفردرسیدنمسیرمی کندتالشحوزه،آندرشخصی سازي شدهشغلیفرصت هاي

ازپس.استشدهیطراحکارفرمایانپویاترینبامشتاقدانشجویانوفارغ التحصیالنارتباطبرايکهاستآنالینشغلیفضايیکپلتفرم،این
Brightدرپذیرش Network،وادهارویدشغلی،فرصت هايکهباشندمطمئنوکنندشخصی سازيخودبرايراشغلجستجويمی تواننداعضا
ازتای کندمکمکآنهابهکهاستدسترسدرمتنوعیوغنیمحتوايهمچنین.می شوددادهنمایشآنهابهدارند،عالقهآنهابهبیشترکهافرادي
.شوندمطلعفارغ التحصیالناستخداممشاورهواخبارآخرین

Bright:  نام شرکت Network

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.brightnetwork.co.ukتولید محتوا، مشاوره شغلی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر7:کل سرمایه تامین شده

Series B: آخرین نوع تامین سرمایه

ییآنالین، تولید محتواي ویدئوپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2013: سال تاسیس

انگلیس: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.brightnetwork.co.uk/
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PathMotionبهخپاسبرايراخودشغلیداستان هايمختلف،شرکت هايکارمندانآندرکهگفتگوستوبحثپلتفرم
درکهمی کندایجادسازمانکارفرماییبرندساختبرايمتقاعدکنندهومعتبرمحتواییپلتفرم،این.می گذارنداشتراكبهکارجویانسواالت

نکارمندابینارتباطداده،هوشوکارفرماییبرندبهبودابزارهايازاستفادهباPathMotion.استانتشارقابلآنهااستخداموجذبکانال هايهمه
.کندمیآسانکارجویانباراسازمان

PathMotion: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.pathmotion.comشبکه اجتماعی شغلی: خدمت/محصول

واسطه گري، حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر28:کل سرمایه تامین شده

- Venture: آخرین نوع تامین سرمایه Series Unknown

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://pathmotion.com/
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Bonsaiمختلففرادا.استکارآفرینیبهعالقه مندانوکارجویانبرايشبکه سازيفرصتایجادهدفباآنالینپلتفرمیک
.می شودتعیینآنهابرايجلسهزمانوکنندثبتپلتفرمایندررادرخواستمختلف،حوزه هايمتخصصانبامشاورهبرايمی توانند

صانمتخصبامجددانیاز،صورتدرحتیوکنندآمادگیاعالمبیشتر،مشاورهبرايتوانندمیمتقاضیانآن،ازبعدواسترایگانتصویريتماساولین
.باشندداشتهرایگانتماس

.بنویسندیزه هاي شانانگازوکنندتعریفراخودشغلوکسب وکارداستانکنند،ثبت نامپلتفرمایندرمشاورعنوانبهمی توانندعالقه مندانهمچنین
.می کنندانتخابرامورنظرشانمشاوراطالعات،ایناساسبرافراد

Bonsai: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.joinbonsai.coبستر گفتگو و مشاوره شغلی: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

میلیون دالر1:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

2019: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

5، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://joinbonsai.co/
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Firsthandبابتوانندکمبریج،وهارواردآکسفورد،مانندمختلفدانشگاه100ازفارغ التحصیالنودانشجویانآندرتاکردهایجادپلتفرمی
نیزدانشگاه هابهپلتفرماین.کننداستفادهشغلیپیشرفتیاشغلکردنپیدابرايیکدیگردانشوتجربهازوبگیرندارتباطهم

.باشندارتباطدردانش آموختگان شانودانشجویانباتامی کندکمک

سمتبهبلکهنمی روند،خوبمتقاضیسمتبهخوبشغل هايدارد،اعتقادFirsthand.استافرادشبکهتوسعهوحفظکاراینازهدف
راشانموردنظرشغلبه سرعتپلتفرم،اینازاستفادهازبعدگفته انددانشجویاناز%80.می رونداست،ارتباطدردیگرانباهمهازبیشترکهمتقاضی اي

.شودتبدیلدنیاشغلیپیشنهادپلتفرمبزرگترینبهکهاستاینFirsthandچشم انداز.کرده اندپیدا

 Firsthand: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.firsthand.coپلتفرم شبکه سازي، مشاوره شغلی، نمایشگاه کار آنالین: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

میلیون دالر3,9:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2010: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

دانشجویان و دانشگاه ها: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://firsthand.co/
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Imployaleپیدان،اهدافشاوتوانایی هاشناختبرايکارجویانبهکمکوهمراهیهدفباکهاستموبایلاپلیکیشنیک
وه هابرنامسایرخالفبر.استشدهطراحیشغل،آنبهدستیابیبرايالزممهارت هايکسبونظرشانموردشغلکردن

.داردقرارنهاآاختیاردررایگانصورتبهوکارجویانبرتمرکزبابرنامهایندارند،تمرکزکارفرمابهخدمات رسانیبرکهشغلیمشاورهسایت هاي

وجذبرایندفمدیریتبرايخدماتیکسب وکارهابهتااستکردهطراحیوببستربرسیستمیبرنامهاینکارفرمایان،بخشبرايدیگرطرفاز
.کندکمکنظرشانموردنیروکردنپیداوکارمندانآموزشاستخدام،

Imployable: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.imployable.meمشاوره شغلی و خودشناسی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر1:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

2017: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://imployable.me/
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mentor laneوشغلیمسیردرتامی دهدارتباطآنهابامتناسبمنتورهايبهرامشتاقحرفه ايافرادکهشغلی ستمشاورهشرکتیک
کمکشمابه توانندمیشرکتاینمشاورانباشید،داشتهشغلیمشاورهبهنیازکهتخصصیزمینههردر.کنندراهنمایی شاناهدافشانبهرسیدن

.ندکطراحیبهینهمشاوره ايبرنامهسازمانهربرايتابودهارتباطدرکسب وکارهاوشتاب دهنده هادانشگاه ها،باشرکتاینهمچنین.کنند

اخالقی شان،روحیاتهبتوجهباهمچنینوشرایطشانبامتناسبمی توانندوداشتخواهنددسترسیمنتورهاشبکهبهافرادپلتفرم،درثبت نامازبعد
.بگذارندخودشغلیمسیردرقدممشاور،اینکناردروکنندپیدارامناسبمشاور

mentor lane: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.mentorlane.comمشاوره شغلی: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

-:کل سرمایه تامین شده

-: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2014: سال تاسیس

آلمان: موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://mentorlane.com/en/
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پروفایلوCVرزومه،نوشتنوبررسیبهدیگري،خدمتهرازبیشودنیاستدررزومه نویسیزمینهدرشرکتبزرگترینشرکت،این
.بنویسندنظرشانموردشغلبرايمناسبیرزومهبتوانندتاهستندارتباطدرصنعتهرمتخصصانبامستقیمصورتبهکارجویان.می پردازدلینکدین

بهنسبتشغل،جستجويفراینددروکنندبازتعریفراخودشانشخصیبرندتاکندکمکافرادبهکهاستاینشرکتاینهدف
.باشندمتمایزدرخواست دهندگان،زیادتعداد

Top: نام شرکت Resume

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.topresume.comرزومه نویسی: خدمت/محصول

واسطه گري، حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر28:کل سرمایه تامین شده

- Venture: آخرین نوع تامین سرمایه Series Unknown

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.topresume.com/
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Career Igniterراهوکنندداپیراموردنظرشانشغلتامی کندکمکتازه فارغ التحصیالنبهکهشغلی ستمشاورهسایتیک
کتاب دارمعمار،دسمهنحسابداري،(مختلفیحوزه هايشاغالنازویدئوهاییتهیهباپلتفرماین.بگیرندیادراشغلی شانمسیردرموفقیت

700حدودا.نندکپیدارادل خواه شانشغلبتوانندآنهاتاداردکسب وکاردنیايومشاغلایندربارهافرادآگاهیافزایشوشغلهرمعرفیدرسعی)...و
.استشدهعنواننیزکارهااینشغلیمحیطوشدهمعرفیآنهابرايالزممداركودانشومهارت هاشده،بررسیسایتایندرشغلیحوزه

Careerهمچنین Igniterوشغلیهمصاحبشغلی،برنامه ریزيرزومه نویسی،(شغلجستجويدربارهتوصیه هاییومقاله هانوشتنباخودوبالگدر...(،
.می دهدقرارکاربراناختیاردررابه روزياطالعات

Career: نام شرکت Igniter

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.careerigniter.comمشاوره شغلی، معرفی مشاغل: خدمت/محصول

تبلیغات: مدل درآمد

-:کل سرمایه تامین شده

-: آخرین نوع تامین سرمایه

تولید محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

2012: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

تازه فارغ التحصیالن: گروه مخاطب

6، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.careerigniter.com/
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Fuzuآفریقایی ستکاربرانبرايموبایلبستربرشغلیتوسعهپلتفرماولین.Fuzuواستخدامشغل،جستجويدرراجدیديرویکرد
شبکه سازيقدرتوباکیفیتاخبارومطالبمداومارائهباFuzu.می کنددنبال)شایستگی هاومهارت هاتوسعهوآزمایشبرتمرکزبا(یادگیري
برگزارمختلفحوزه هايدرنیزمتنوعیبسیارآموزشیآنالیندوره هايپلتفرم،این.می داردنگهخودباارتباطدرراکاربرانشغل،مدیریتدراجتماعی

.می کند

Fuzu: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.fuzu.comآموزش و هدایت شغلی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر6:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

2013: سال تاسیس

فنالند: موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.fuzu.com/
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Turingکننداماستخددورکاري،صورتبهقويارتباطیوفنیمهارت هايبابرنامه نویسانیتامی دهدراامکاناینشرکت هابه.
در.کندتخداماسرانرم افزارمهندسانبهترینبتواندوباشدباالسازمانبرايهزینهبهکیفیتنسبتکهشدهطراحیطوريTuringاستخدامفرآیند

الزمايمهارت هوانگلیسیزبانمهارتفنی،مهارت هاي:می شوندارزیابیمهمزمینهسهدرنرم افزارمهندسانفرآیند،این
 بنديزماناساسبروکنندمدیریتراخوددورکارنیروهايراحتیبهبتوانندشرکت هاتامی کندفراهمراشرایطیهمچنین.دورکاريبراي

.بروندپیشمشخصی

سازمان هابهاستخدامبرايوغربالگريJavaوPython،React،Golang،Angular،Node،Swiftمانندحوزه هاییدررامتخصصانیپلتفرماین
.ندمی کنفعالیتآمریکاییکشورهايبرايپلتفرماینازاستفادهباجهانکشور130ازبرنامه نویسهزار150,000ازبیشامروزه.می کندمعرفی

Turning: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.Turing.comیپلتفرم کاریابی، معرفی نیروي کار ارزیابی شده، پلتفرم مدیریت منابع انسان: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

میلیون دالر14:کل سرمایه تامین شده

Series B: آخرین نوع تامین سرمایه

هوش مصنوعی، تحلیل داده:فناوري هاي کلیدي

2018: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

سازمان ها و کارجویان: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://turing.com/
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Stack Overflowداردخدمتچهارشرکتاین.باشندارتباطدریکدیگرباتاسازمان هاوتوسعه دهندگانبراياستبستري:
مدیریتراهاآنوبگذارننداشتراكبهخودتوسعه دهندگانتیم هايبیندررااطالعاتودانشبتوانندآنهاتاکردهایجادسازمان هابرايبستري•

Stack(.کنند Overflow for Teams(
Stack(.کنندتبلیغراخودکارهايسازمان ها،ویکدیگرباارتباطدرتاکردهفراهمتوسعه دهندگانبرايراشرایطی• OverflowAdvertising(
باهمچنین.کننداستخدامراآنهاوکنندگفتگوآنهاباباشند،متصلبااستعدادنیروهايازمجموعه ايبهتاکردهفراهمسازمان هابرايراامکاناین•

Stack(.استشدهفراهمنیزسازمانکارفرماییبرندتقویتبرايشرایطیخدمتاین Overflow for Talent(
Stack(.باشندداشتهدسترسیمناسب شانشغلیفرصت هايبهکهاستکردهایجادتوسعه دهنده هابرايکاریابیسامانه• Overflow for jobs(

Stack: نام شرکت overflow

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.stackoverflow.comپلتفرم کاریابی و شبکه سازي، پلتفرم مدیریت نیروي کار: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر153:کل سرمایه تامین شده

Series E: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2013: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

سازمان ها و کارجویان: گروه مخاطب

5، 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://stackoverflow.com/
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Jopwellکمکآمریکابومیوراسپانیایی تباالتین،سیاه پوست،متخصصانودانشجویانبهکهشغلی ستپیشرفتپلتفرم
.کنندکسبشغلیمراحلتمامیدربلکهشغل،جستجويهنگامتنهانهراشغلیپیشرفتفرصت هايتامی کند

Jopwellقراررانکارباختیاردرراشغلیفرصت هاشمعرفیوشغلیپیشرفتتوصیه هايومحتواهارویدادها،ازمجموعه اي
.کنندپیداراخودموردنظرنیرويشغلی،کاندیدهايبینازتامی کندایجادسازمان هابرايرافرصتیپلتفرم،اینهمچنین.می دهد

خارجY-Cominatorشتابدهندهاز2015سالدرکهجذابیشرکت5ازیکیعنوانبهراآن.Incمجلهوشدتاسیس2015سالدرشرکتاین
.کردمعرفیشدند،

Jopwell: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.jopwell.comبرگزاري رویداد، تولید محتوا، پلتفرم کاریابی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر14:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالینپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2012: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.jopwell.com/
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Handshakeمی دهدقرارکارجویاناختیاردرراپاره وقتوتمام وقتکارآموزيوکاريفرصت هايکهاستآنالینکاریابیسامانه.
.استرکاکردنپیدابرايآنهارويپیشموانعکردنبرطرفودانشجویانهمهبرايشغلیموقعیت هايدادنقراردسترسدرشرکت،اینهدف

شرکتاین.استکارفرماهزار500وهمکاردانشگاهوکالج1000ازبیشجوان،دانش آموختهودانشجومیلیون7شاملHandshakeجامعه
چهدراینکهازفارغباشند؛برخوردارمعنی دارحرفهیکشروعوعالیشغلیافتنبرايالزمپشتیبانیازدانشجویانکهمی کندحاصلاطمینان

.بشناسندراکسانیچهوباشندکردهانتخابرشته ايچهباشند،کردهتحصیلدانشگاهی

 Handshake: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.joinhandshake.comپلتفرم معرفی کار تمام وقت، پاره وقت و کارآموزي: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر74:کل سرمایه تامین شده

Series D: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2014: سال تاسیس

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن: گروه مخاطب

5، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://joinhandshake.com/
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HackerRank،جهان،سراسرازرافنیاستعدادهايبهترینتامی کندکمککسب وکارهابهکهاستتوسعه دهندگانبرايکاریابیسامانه
.کننداستخداموارزیابیوجذب

HackerRankبهخوداستخداممیزانبردنباالبراي،)Fortune100لیستبرترشرکت هاياز25%جملهاز(صنایعتمامدرمشتري2000ازبیش
هشتهر.می کننداستفادهکدنویسیمهارت هايتمرینویادگیريبرايHackerRankازتوسعه دهندهمیلیون11ازبیشهمچنین.کرده انداعتماد
.می کندتکمیلراHackerRankارزیابیتوسعه دهندهیکثانیه،

HackerRank:  نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.hackerrank.comپلتفرم کاریابی، ارزیابی کارجویان: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر58:کل سرمایه تامین شده

Series C: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل، تحلیل داده:فناوري هاي کلیدي

2009: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

توسعه دهندگان، سازمان ها: گروه مخاطب

5، 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.hackerrank.com/
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ZipRecruiterمصنوعیهوشيفناوري هاازاستفادهباشرکتاین.استموبایلاپلیکیشنووببستربرآنالینکاریابیسامانهیک
باراتطابقشترینبیکهسازمان هاییوکاندیدهاسامانه اش،درثبت شدهشغلیفرصت هايجزئیاتوافرادرزومههوشمندانهبررسیباوشدهپایه گذاري

.می کندمعرفییکدیگربهباشند،داشتههم

.کنندپیداراانموردنظرشنیرويمقرون به صرفه،هزینه ايبابتوانندآنهاتاکردکاربهشروعکوچککسب وکارهايبهخدمت دهیهدفباشرکتاین
.می کننداستفادهآنخدماتازنیزFortune500لیستبرترشرکت500ومتوسطکسب وکارهايکسب وکارها،اینبرعالوهاکنون

ZipRecruiter: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.ziprecruiter.comپلتفرم کاریابی، همتایابی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر219:کل سرمایه تامین شده

Series B: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل، هوش مصنوعی:فناوري هاي کلیدي

2010: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان و سازمان ها: گروه مخاطب

5، 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.ziprecruiter.com/
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HireVueبتوانندرکت هاشتاآوردهفراهمراشرایطیمصنوعیهوشازاستفادهباشرکتاین.استآنالینشغلیمصاحبهپلتفرمیک
کنند،تنظیمراودخشغلیمصاحبه هايساختارمی توانندشرکت هاپلتفرم،اینازاستفادهبا.باشندداشتهدقیق تريوساختاریافته ترمصاحبه هاي

)ATS(کارجویردیابسیستمیکمانندپلتفرم،اینهمچنین.برگزینندراموردنظرشانکاندیدهايوکنندمشاهدهمجدداوکردهضبطرامصاحبه ها
.دادآنهامختلفمهارت هايبهدقیقیبازخوردهايمی توانومی آوردفراهمراکاندیدهامدیریتامکانوکردهعمل

.کندمتصل هاسازمانبهسریع تررابرتراستعدادهايوکنندتقویتاستخدامرونددرراافرادتصمیم گیريکهاستاینHireVueهدفکلیصورتبه
HireVueاستجهانسراسردرمشتري700ازبیشبرايمصاحبهمیلیونششازبیشمیزبان.

HireVue: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.hirevue.comپلتفرم برگزاري مصاحبه شغلی آنالین و مدیریت متقاضیان: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

میلیون دالر93:کل سرمایه تامین شده

Private: آخرین نوع تامین سرمایه Equity

ل دادهآنالین، هوش مصنوعی، تحلیپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2004: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5فرصت /چالش:  مسائل راهبردي

https://www.hirevue.com/
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Hiredپلتفرمدرکاربران.می دهدمطابقتنوآورشرکت هايبهرامستعدافرادکهاستشغلیبازاریکHiredمراحلطولدر
تصمیماتندبتوانتادارندهمکناردرراجدیدفرصت هايمقایسهامکانهمچنین.می کننداستفادهشغلیمشاورهیکراهنمایییکازمصاحبه

استخدامبیشتريفافیتشودقتبامی توانندودارنددسترسیبرگزیدهاستعدادهايازاستخريبهکارفرمایان.بگیرندبیشترياطمینانباراخودشغلی
.می دهدجوابسنتیروش هايازسریع تربسیارکهاستلذت بخشوموثر،کارآمدتجربهیکنهایینتیجه.کنند

Hired: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.hired.comپلتفرم مدیریت مصاحبه هاي شغلی، مشاوره و راهنمایی شغلی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر132:کل سرمایه تامین شده

Series D: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2012: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://hired.com/
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Able Jobs،استعدادهايرنامهباین.استکارفرمایانبهبازاریابیوپشتیبانیفروش،حوزهکارجویاناتصالبراياپلیکیشنی
.ندکندعوتمصاحبهبرايراموردنظرشانکاندیدسازمان شان،نیازبامتناسبمی توانندکارفرمایانوگردآوردهراحوزه هاایندرآموزش دیده

Ableطریقازسازمانیاگر Jobsبهرافردحقوقماهیکمعادلکند،استخدامرافرديAble Jobsمی کندپرداخت.

.می کندآمادهکارمحیطنیازموردمهارت هايوشغلیمصاحبهبرايراافرادنرم،مهارت هايآموزشومشاورانکمکباشرکت،اینهمچنین

AbleJobs: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.ablejobs.coکاریابی، مشاوره شغلیپلتفرم: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر2:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل:فناوري هاي کلیدي

2019: سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

سازمان ها: گروه مخاطب

5، 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://ablejobs.co/
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Adzunaاتاستبستریکدرآگهی هاجمع آوريهدفش.داردبازدیدکنندهمیلیون10ازبیشماهانهکهشغلی ستآگهی هايجستجويموتور
آگهی هايونیستخاصیکشورمختصAdzuna.کنندجستجوموردنظرشانشغلکردنپیدابرايرامختلفسایت هاينباشندمجبورکارجویان

.می کندگردآوريخودپلتفرمدررامختلفکشورهايدرشغلی

متوسطadzunaوکندآپلودسایتدرراخودرزومهمی تواندفرديهرآنهاست؛رزومهاساسبرافرادحقوقتخمین،Adzunaدیگرخدماتازیکی
.می زندتخمینرااوحقوق

.می کندفعالیتجهانکشور11دراکنونوباشدشغلیجستجويشروعبرايمکانبهترینکهاستاینAdzunaماموریت

Adzuna: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.adzuna.comموتور جستجوي شغل: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

میلیون دالر17:کل سرمایه تامین شده

Series C: آخرین نوع تامین سرمایه

حلیل دادهاپلیکیشن موبایل، هوش مصنوعی، ت: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.adzuna.com/
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Glassdoorازیستیل،کارمحیطدرشفافیتافزایشهدفباشرکتاین.دنیاستدراستخداموجذببزرگسایت هايازیکی
ستمزد،دوحقوقگزارش هايارائهمدیرعامل ها،رتبه بندياینها،برعالوه.استکردهفراهممشاغلایندرکارمندانتجربهباهمراهرامختلفمشاغل
وجذبمسئولینکارجویان،بهسایتاینواقعدر.استGlassdoorدیگرخدماتازکاريمصاحبهتجربه هايوسواالتارائهوشرکت هامعرفی

.بگذارننداشتراكبهدیگرانباسازمان هاوشرکت هادربارهراخوداطالعاتتامی کندکمککارفرمایانوکارمنداناستخدام،

Glassdoorونظراتخود،کاريدرخواستثبتازپیشمتقاضیاناز86%سایت،اینآمارطبق.داردیکتابازدیدکنندهمیلیون50ازبیشماهیانه
.می کنندبررسیراموردنظرشانشرکتامتیاز

Glassdoor: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.glassdoor.comپلتفرم کاریابی و ارزیابی کارفرما: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر204:کل سرمایه تامین شده

Acquired By Recruit Holding: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل:فناوري هاي کلیدي

2007: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.glassdoor.com/index.htm
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Crashاینهمچنینوندباشارتباطدرکارفرمایانباکهمی کندکمککارجویانبهسایتاین.استحرفه ايمسیرشروعبرايپلتفرمی
.بگذارندکارفرمایاناختیاردروکنندتهیهخودازویدئوییمعرفیبتوانندافرادنوشتاري،رزومهجايبهکهمی کندفراهمراامکان

Crashبراياهنمایی هاییرآنها،بامتناسبوکنندکشفراخودعالیقتامی کندکمکجوانمتخصصانبهشخصیت شناسیتست هايازاستفادهبا
.می دهدکارجویانبهکارآنشروع

Crash: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.crash.coرزومه ویدئویی، مشاوره شغلی، معرفی نیروي کار: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

میلیون دالر1:کل سرمایه تامین شده

Pre-Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2018: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://crash.co/
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WayUPهدف.می کندوصلبزرگشرکت هايبهرادانشجویانکهاستآنالینپلتفرمیکwayupدانش آموزانبهکهاستاین
.استشتربیآنهاموفقیتاحتمالکهکنندپیدارااستعدادهاییتاکندکمکشرکت هابهوکنندانتخاببهترراخودکارمحلتاکندکمک

وشغلويجستجروندساده سازيدنبالبهاول،:داردتمرکزموضوعسهرويبرشرکتایندانشجویان،استخدامازحمایتبرايکلی،طوربه
بهندمی تواندانشجویان.استبهتراستخدامبرايخودابزارهايومنابعتکمیلحالدردوم،.استکارآموزيامکانآوردنفراهم

دیریتمبرايابزارهاییازمی توانندنیزسازمان ها.کنندپیدادسترسیدیگرمواردوکارآموزيبرايخودآماده سازيرزومه،ایجادبرايابزارهایی
درانهداوطلبموقعیت هايباتاکردهایجادعالقه منددانشجویانبهکمکبرايرازیرساخت هاییسوم،.کننداستفادهکارآموزان،

.می گیرندفرات،اسشغلایجادواجتماعیمثبتتأثیرازترکیبیکهراتجربییادگیريارزشکارها،ایندرآنها.شوندآشناغیرانتفاعیسازمان هاي

WayUp: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.wayup.comپلتفرم کارآموزي و کاریابی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر6:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2013: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 5، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.wayup.com/
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Olivرصت هايفبهراتازه فارغ التحصیالنودانشجویانپلتفرم،این.استدبیدرکاربازاربهورودآمادگیکسببرايپلتفرمیک
.می دهدارائهشغلیمصاحبهورزومه نویسیبرايآموزش هاییهمچنین.می کندمتصلپاره وقتمشاغلوکارآموزي

.گرفتشکلافرادشغلیمسیرشروعفرایندکردنسادههدفباو2013سالدرشرکتاین

Oliv: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.oliv.comپلتفرم کاریابی و کارآموزي، آموزش مهارت جستجوي شغل: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر2,5:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2012: سال تاسیس

امارات:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://oliv.com/
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Landing Jobsسایتیکنوعیبهپلتفرماین.کنندپیداراموردنظرشانشغلتامی کندکمکتکنولوژيحوزهدرفعالکارجویانبه
.نندکپیدارالندنوآمسترداممونیخ،برلین،لیسبون،شهرهايدرمختلفشغلیموقعیت هايمی توانندکهاستافرادبرايکاریابی

.شوندمادهآشغلبهتریافتنبرايوبخوانندراشغلجستجويمهارت هايبامتناسبمحتواهايمی توانکارجویانسایت،اینبالگدرهمچنین

Landing Jobs: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.landing.jobsپلتفرم کاریابی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون یورو3:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

تحلیل داده: فناوري هاي کلیدي

2013: سال تاسیس

پرتغال:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://landing.jobs/
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clusterکاندیدهاي.کنندخداماستهوافضاوالکترونیکمکانیک،حوزهدرتمام وقتنیروهاییبتوانندتااستکارفرمایانبرايپلتفرمیک
.می شوندمعرفیسازمان هابهدارند،راالزمآمادگیمصاحبهبرايکهآنهاییوشدهبررسیپلتفرمایندرحاضر

Cluster: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.clusterinc.comمعرفی نیروي کار: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر2:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

تحلیل داده: فناوري هاي کلیدي

2018: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

سازمان ها: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.clusterinc.com/
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Freshersworldترسدسدررامختلفشغلیفرصت هايسایتاین.استهنددرتازه کارنیروهاياستخدامبرايشغلیپورتالیک
روندلتسهیشرکت،اینکلیهدف.می کندراهنماییبهتر،شغلکردنپیدابرايراآنهاآموزش هاییباهمچنینومی دهدقرارکارجویان
.استکارجویانبرايکاریابی

Freshersworld: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.freshersworld.comپلتفرم کاریابی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

میلیون روپیه180:کل سرمایه تامین شده

Undisclosed: آخرین نوع تامین سرمایه

آنالین، اپلیکیشن موبایلپلتفرم: فناوري هاي کلیدي

2006: سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.freshersworld.com/
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Debut.می دهدارائهیکارجویانوکارفرمایانبهرامختلفیخدماتموبایل،اپلیکیشنووب سایتقالبدرکهپلتفرمی ست
پلتفرم،این.تندهسخودشغلیتجربهاولیندنبالبهوشده اندتازه فارغ التحصیلکههستنکسانیکارجویان،بیندرپلتفرماینمخاطبانعمده

Graduate(تحصیلیطرح هايوکارآموزيصورتبهراشغلیموقعیت هايازمجموعه اي Schemes(همچنین.می آوردفراهمفارغ التحصیالنبراي
موقعیت هااینرايبکارجویانوکنندثبتآنجادرراخودشغلیموقعیت هايمی توانندسازمان هاکهکردهایجادکاریابیعنوانبهرابستريسایت،این

.دهندارائهدرخواست

.داردرکت هاشمعرفیوفرديتوسعهشغلی،مصاحبهشغل،جستجويجملهازمختلفزمینه هايدرمحتواتولیدبرايوبالگیخدمات،اینبرعالوه

Debut: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.debut.careersپلتفرم کاریابی و کارآموزي، تولید محتوا: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون یورو7:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل:فناوري هاي کلیدي

2015: سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

6، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://debut.careers/
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Workmateپلتفرم،اینازاستفادهبامی توانندسازمان ها.آنهاستعملکردوسازمانکارمندانارزیابیومدیریتبرايبرنامهیک
خواهدکمکه شانآینداستخدام هايوجذببهکهمی شوندوصلنیزکارمتقاضیانازشبکه ايبهاینبرعالوهوکنندمدیریتراخودفعلیکارمندان

Workmate.استدسترسدرپلتفرمایندرنیزکارمندانخروجوورودساعتثبتوکاريشیفت هايتنظیمماننددیگريخدماتهمچنین.کرد

.کنندداپیخودعالیقوتوانایی هابامتناسبشغلیبتوانندتاکردهطراحیاپلیکیشنیکارجویانبرايسازمان ها،بهخدمت دهیبرعالوه

وذبجشروعزمانازاست،کارنیرويمدیریتفرایندتمامیخودکارسازيبرايفناوري محورخدماتانواعارائهworkmateهدف
.عملکردارزیابیوتحلیلتازمان بنديجامعه پذیري،استخدام،

.می دهدارائهراخدماتشتایلندواندونزيسنگاپور،کشورهايدرشرکتاین

Workmate: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.workmate.asiaپلتفرم مدیریت و معرفی نیروي کار، پلتفرم کاریابی: خدمت/محصول

حق کمیسیون استخدام: مدل درآمد

میلیون دالر10:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

2015: سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

سازمان ها و کارجویان: گروه مخاطب

5فرصت /چالش: مسائل راهبردي

https://www.workmate.asia/
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JobListدرشغلیوقتی.شغلی ستموقعیت هايجستجويموتورJobListبررسیراکاریابیسایت هايتمامیسایتاینمی شود،جستجو
اینازلف،مختکاریابیسایت هايتک تکبررسیجايبهمی توانندکارجویانواقعدر.می دهدنشانرامتناسبشغلیموقعیت هايهمهومی کند
.کننداستفادهکاریابیبرايسایت

.می شودفراهمیزنافرادازشبکه ايبهدسترسیامکانهمچنین.کردفیلترراجستجوهانتایجشخصی،عالیقوترجیحاتاساسبرمی توانهمچنین

JobList: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.joblist.comموتور جستجوي شغلی: خدمت/محصول

تبلیغات: مدل درآمد

میلیون دالر4:کل سرمایه تامین شده

Seed: آخرین نوع تامین سرمایه

اپلیکیشن موبایل، تحلیل داده:فناوري هاي کلیدي

2019: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.joblist.com/
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laddersمی کندهعرضکارفرمایانبراياستخداموجذبخدماتوکارجویانبرايشغلیخدماتکهکاریابی ستسایتیک.
مانندیموضوعاتدربتوانندآنها،کمکباکارجویانتامی کندتولیدشغلیجستجويحوزهدرمحتواهاییخود،سایتاخبارقسمتدرهمچنین

.دهندافزایشراخودمهارتکار،دربهره وريودستمزدوحقوقمذاکرهشغلی،مصاحبهرزومه نویسی،

Ladders: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.theladders.comپلتفرم کاریابی، تولید محتوا: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

میلیون دالر7:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

تحلیل داده: فناوري هاي کلیدي

2003: سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.theladders.com/
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Gradtouch شغلبرايانندبتوکارجویانتامی گذاردنمایشبهخودسایتدررامختلفشغلیفرصت هايکهکاریابی ستسامانه
.استپرداختهآنهافعالیتحوزهوشرکت هامعرفیبهسایتاینازبخشیهمچنین.دهنددرخواستخود،مناسب

کارفرماییبرندونیرومعرفیشغلی،موقعیت هايتبلیغاست؛گرفتهنظردرکارفرمایانبراينیزخدماتیسایت،اینکارجویان،بهخدماتارائهبرعالوه
.استخدماتاینجملهاز

Gradtouch: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.gradtouch.comپلتفرم کاریابی: خدمت/محصول

واسطه گري: مدل درآمد

میلیون دالر3:کل سرمایه تامین شده

Series A: آخرین نوع تامین سرمایه

تحلیل داده: فناوري هاي کلیدي

2011: سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

کارجویان: گروه مخاطب

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

https://www.gradtouch.com/
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هوش مصنوعی

تحلیل داده

نپلتفرم آنالی

تولید محتواي 
ویدئویی

تست کد

ایلاپلیکیشن موب



فناوري هاي مطرح  به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها
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هوش مصنوعی

پلتفرم آنالین
تولید محتواي ویدئویی

تست کد

اپلیکیشن موبایل

تحلیل داده

اپلیکیشن موبایل

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل

پلتفرم آنالین

مهارت آموزي

هدایت و مشاوره شغلی

جذب و استخدام



استارت آپ هاي موثر بر اشتغال پذیري به تفکیک فناوري

تحلیل داده هوش مصنوعی

بایلاپلیکیشن مو تست کدیمحتواي ویدئوی

پلتفرم آنالین

78



مدل هاي درآمدي مطرح در استارت آپ هاي موثر بر اشتغال پذیري
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توضیح مدل درآمدي

دریافت درصدي از درآمد فرد تا مدتی معین، بعد از پایان دوره و در صورت پیدا کردن کار توافق بر تقسیم درآمد

فروش مستقیم خدمات آموزشی به متقاضیان و کسب درآمد فروش مستقیم

یا ) ک جا یا دوره ايبه صورت ی(ایجاد جریان نقدي قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و سرویس 
بر اساس میزان استفاده از محصول

.)در برخی موارد ممکن است محصول پایه رایگان باشد و براي امکانات بیشتر حق اشتراك دریافت شود(
حق اشتراك

معرفی تعداد زیادي خریدار را به تعداد زیادي فروشنده و برداشت کمیسیون از تراکنش بین افراد واسطه گري

کیشن موبایلدریافت تعرفه تبلیغات از سازمان هاي مختلف براي تبلیغ محصول یا خدمات شان در سایت یا اپلی تبلیغات



مدل هاي کسب وکار مطرح  به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها
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فروش مستقیم

فروش مستقیم
توافق بر تقسیم درآمد

حق اشتراك

حق اشتراك

تبلیغات

واسطه گري
حق اشتراك

واسطه گري

مهارت آموزي

هدایت و مشاوره شغلی

جذب و استخدام

دتوافق بر تقسیم درآم
فروش مستقیم

تبلیغات
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تبلیغات

واسطه گري

آمدتوافق بر تقسیم در

مفروش مستقی

حق اشتراك
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مهارت آموزي

مدل درآمدي کلیدي فناوري اصلی مخاطب راهکارها مسئله راهبردي

مدتوافق بر تقسیم درآ
فروش مستقیم
حق اشتراك

یتولید محتواي ویدئوی
پلتفرم آنالین

اپلیکیشن موبایل
تست کد

کارجویان
برگزاري دوره هاي آموزشی سازمانی و پروژه محور

تولید محتواي آموزشی براي مشاغل پرتقاضا
برگزاري دوره هاي آموزشی براي مشاغل پرتقاضا

کمبود نیروي کار ماهر 
براي مشاغل پرتقاضا

مدتوافق بر تقسیم درآ
فروش مستقیم
حق اشتراك

یتولید محتواي ویدئوی
پلتفرم آنالین

اپلیکیشن موبایل
تست کد

کارجویان
سازمان ها

یاز بازاربرگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی، متناسب با ن
آموزش هاي پروژه محور

ضعف کارجویان در 
مهارت هاي تخصصی

مدتوافق بر تقسیم درآ
فروش مستقیم
حق اشتراك

یتولید محتواي ویدئوی
پلتفرم آنالین

اپلیکیشن موبایل
کارجویان

آموزش مهارت هاي اولیه براي کار
آمورش ها پروژه محور

راي کمبود فرصت شغلی ب
افراد بدون سابقه کار

مدتوافق بر تقسیم درآ
فروش مستقیم
حق اشتراك

یتولید محتواي ویدئوی
پلتفرم آنالین

اپلیکیشن موبایل
کارجویان

برگزاري دوره هاي آموزشی مختلف براي مهارت ها نرم و
جستجوي شغل

تولید محتواي آموزشی

نداشتن مهارت 
جستجوي شغل
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هدایت و مشاوره شغلی

مدل درآمدي کلیدي فناوري اصلی مخاطب راهکارها مسئله راهبردي

فروش مستقیم
مدتوافق بر تقسیم درآ

حق اشتراك
تبلیغات

واسطه گري

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل کارجویان

)غییر آنشروع یک مسیر یا ت(مشاوره انتخاب مسیر شغلی 
)یتخصصی یا عموم(مشاوره موفقیت در مسیر شغلی 

معرفی مشاغل مختلف و سازمان هاي گوناگون
خودشناسی و کشف مسیر شغلی

انتخاب رشته یا شغل
نامتناسب با عالیق و

توانایی ها

فروش مستقیم
حق اشتراك

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل کارجویان مشاوره هاي شغلی تخصصی ضعف کارجویان در 

مهارت هاي تخصصی

فروش مستقیم
حق اشتراك

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل کارجویان مشاوره انتخاب شغل اول و موفقیت در آن

کمبود فرصت شغلی
ه براي افراد بدون سابق

کار

واسطه گري پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل کارجویان تسهیل دسترسی کارجویان به یکدیگر

ازي نبود فرصت شبکه س
و دسترسی به 

موقعیت هاي مختلف



ا جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ه
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جذب و استخدام

مدل درآمدي کلیدي فناوري اصلی مخاطب راهکارها مسئله راهبردي

واسطه گري پلتفرم آنالین کارجویان
سازمان ها لفامکان کارآموزي در سازمان ها و تجربه فعالیت هاي مخت

انتخاب رشته یا شغل
نامتناسب با عالیق و

توانایی ها

واسطه گري
حق اشتراك

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل

تحلیل داده
سازمان ها

تسهیل دسترسی به  نیروي کار ماهر
افزایش پلتفرم هاي کاریابی تخصصی

کمبود نیروي کار ماهر 
براي مشاغل پرتقاضا

واسطه گري پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل

کارجویان
سازمان ها

فرصت هاي کارآموزي و یادگیري در حین کار
ایجاد فرصت شبکه سازي و ارتباط با افراد خبره

ضعف کارجویان در 
مهارت هاي تخصصی

واسطه گري
تبلیغات

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل

کارجویان
سازمان ها

اره وقتتسهیل دسترسی به فرصت هاي کارآموزي و شغل پ
ارآگاهی بخشی از مزایاي اسخدام نیروي بدون سابقه ک

کمبود فرصت شغلی
ه براي افراد بدون سابق

کار
واسطه گري

تبلیغات
حق اشتراك

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوعی

کارجویان
سازمان ها

تسهیل دسترسی کارجویان به یکدیگر

نمایشگاه هاي کار و ارتباط با دانشگاه ها 

ازي نبود فرصت شبکه س
و دسترسی به 

موقعیت هاي مختلف
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

: PESTبا بهره گیري از روش ) چالش ها و فرصت ها(بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدي ) گام اول

توان پیوندي ن بدر این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاري و تحلیل محیط موجود در هر حوزه، چالش ها و موضوعات کلیدي مهم استخراج  شده تا بر اساس آ
. میان این چالش ها و راهکارهاي استارت آپی ارائه کرد
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گام اول
بررسی کالن حوزه

و شناسایی 
موضوعات کلیدي

چالش ها و (
با ) فرصت ها

بهره گیري از روش 
PEST

گام دوم
استخراج حوزه هاي 

ر اصلی فعالیت ها د
هر حوزه با 

بهره گیري از روش 
زنجیره ارزش یا  
دسته بندي هاي 

استاندارد

گام سوم
بررسی و شناسایی

استارت آپ هاي هر 
حوزه بر اساس 
حوزه هاي اصلی 

فعالیت از 
وب سایت هاي معتبر 
به ویژه وب سایت 

https://angel.co

گام چهارم
گزینش 

استارت آپ هاي مهم و 
استخراج اطالعات 

تکمیلی براي 
استارت آپ ها از 

وب سایت 
https://www.cr
unchbase.com

گام پنجم
ایی استخراج لیست نه

ل استارت آپ ها و تکمی
اطالعات آنها با 

بررسی وب سایت 
شرکت ها و همچنین 

ارتباط ایمیلی با 
شرکت ها

گام ششم
انجام تحلیل هاي 
مختلف بر اساس 
مدل هاي درآمدي، 
حوزه هاي فناوري و 
فناوري هاي کلیدي 
و میزان درآمدها و 

 هاunicornشناسایی 



:استخراج حوزه هاي اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیري از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندي هاي استاندارد) گام دوم
ت هـا یـا یعالدر این گام ضمن بررسی رویکردهاي مرتبط با تقسیم بندي فعالیت هاي در هر حـوزه بـا بهره گیـري از روش هـایی ماننـد زنجیـره ارزش یـا درخـت ف

. دسته بندي هاي استاندارد بین المللی دیگر، حوزه هاي اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

:https://angel.coبررسی و شناسایی استارت آپ هاي هر حوزه بر اساس حوزه هاي اصلی فعالیت از وب سایت هاي معتبر به ویژه وب سایت ) گام سوم
. در این گام ضمن بررسی وب سایت هاي مهم، استارت آپ هاي موجود در هر حوزه شناسایی شد و یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج شد
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 https://www.crunchbase.comگزینش استارت آپ هاي مهم و استخراج اطالعات تکمیلی براي استارت آپ ها از وب سایت ) گام چهارم

تـر از چـکدر این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، استارت آپ هاي مهم هر حوزه شناسایی شده و با توجه به شـاخص هاي رشـد و ارزش آنهـا یـک لیسـت کو
. استارت آپ هاي مهم استخراج شد

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت شرکت ها و همچنین ارتباط ایمیلی با شرکت ها) گام پنجم

در این گام براي هر شرکت مجموعه اي از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شده و موضوعاتی مانند نحوه تأمین 
. مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوري هاي کلیدي آن ها تبیین شده است
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انجام تحلیل هاي مختلف بر روي شرکت ها مبتنی بـر مـدل هاي درآمـدي، حوزه هـاي فنـاوري و فناوري هـاي کلیـدي و میـزان درآمـدها و شناسـایی) گام ششم
unicornها:

رائه شده ا... بان وخاطدر این گام براي هر شرکت مجموعه اي از تحلیل ها از منظرهاي مختلف مانند فناوري هاي مورداستفاده، مدل هاي کسب وکار، حوزه فعالیت، م
. است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنند

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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