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.بپردازندخودبرايثروتخلقوجامعهبراي
بهرت آپ هااستاوکارآفرینانعمدتاواقعدر.داردویژه ايتبلورکارآفرینیفرهنگدرچالش هاونیازهابهپاسخ•

دیدجکسب وکاریکقالبدروخدماتومحصوالتدرنوآوريطریقازچالشیکبرايپاسخیافتندنبال
.هستند

مقدمه

7



رکت هاي در سلسله گزارش هاي بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارتاپی، نشان داده شده که چگونه شـ•
چالش هـاي بسـیاري را حـل کـرده و خـدمات و محصـوالت ) اسـتارت آپ ها(و نوپـا ) دانش بنیان(فناوري محور

.  باکیفیت تر و با قیمت پایین تر را به جامعه عرضه می کنند
وانسـته اند در خوشبختانه در کشور ما نیز شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ ها، پیشرفت هاي بسیار داشته و ت•

انی در واقـع ظرفیت هـاي بی نظیـر کشـور از نظـر نیـروي انسـ. حل بسیاري از مشکالت کشـور مـوثر باشـند
.  تحصیل کرده و جوان و وجود زیرساخت هاي الزم  آینده روشنی را نوید می دهد

ي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با هدف ارائه توانمندي ها و ظرفیت هاي موجود در کشور در حوزه هـا•
» ناوراطلس توانمندي داخلی شرکت هاي ف«اولویت دار و چالش هاي راهبردي کشور،  اقدام به تهیه گزارش هاي  

.کرده است

مقدمه
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و فناوري بـه  اطلس توانمندي داخلی شرکت هاي فناور می تواند براي تهیه و تدوین سیاست هاي توسعه صنعتی•
موجـود و سیاست گذاران مرتبط کمک کند؛ زیرا شرط اولیه اجراي هر سیاست صنعتی، شناخت توانمنـدي هاي

) گذارمخاطبان در نهادهاي سیاست.(داشتن تصویر روشنی از ظرفیت هاي کشور در حوزه هاي اولویت دار است
جربیـات از طرف دیگر با مقایسه گزارش هاي اطلس توانمندي شرکت هاي فناور داخلی  با گزارش هاي بررسی ت•

کوسیسـتم جهانی شرکت هاي استارتاپی، می توان به هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدي که به ا
وارد می شوند، کمک کرد تا آنها به سـمت موضـوعات مغفول مانـده در مقایسـه بـا تجربیـات جهـانی حرکـت

)مخاطبان در  جامعه کارآفرینی کشور.(کنند
عرفی شـده در بخش هاي دولتی و حاکمیتی نیز می توانند  از طرفی از ظرفیت شرکت هاي دانش بنیان و توانمند م•

بـه این گزارش ها در حل مشکالت خود استفاده کرده و از طرف دیگر با بازارسازي براي این سرمایه هاي ملـی
)خریداران به ویژه در بخش دولتی. (توسعه آنها کمک کنند

مقدمه
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ایر منابع این مجموعه بر اساس اطالعات موجود نظیر بانک اطالعات شرکت هاي دانش بنیان؛ فن بازار ملی و س•
و ممکـن اسـت یقینا این کتابچه کامل نبـوده. مطالعاتی و مصاحبه با خبرگان موضوع، تهیه و تدوین شده است

ازاین رو . دشرکت هایی در این مجموعه معرفی نشده باشند یا اطالعات ارائه شده داراي نقص یا اشتباهاتی باش
ارسـال  KBE@ISTI.IRاز خوانندگان عزیز تقاضامندیم نکات اصالحی و پیشنهادهاي خود را بـه آدرس ایمیـل

ه همچنین امیـدواریم به صـورت دوره اي و بـر اسـاس اقتضـائات و بازخوردهـاي دریـافتی، ایـن کتابچـ. کنند
.به روزرسانی شود

معاونت سیاست گذاري و توسعه
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

مقدمه
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مچنین وجود در بسیاري از اسناد باالدستی به تدوین اطلس توانمندي  شرکت هاي فناور داخلی اشاره شده است و ه
.چنین اطلسی الزمه پیاده سازي و تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در کشور است

االدستی ضرورت تدوین سلسله گزارشات اطلس توانمندي بر اساس اسناد ب

11
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اشتغال پذیري؛ چرایی و خاستگاه

13

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
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90دههاواخرتا(یرياشتغال پذازاولیهتعاریف.استدادهمعناتغییرزمانی،مختلفدوره هايدروشدهگرفتهکاربهتاکنونپیشسالصدحدودازاشتغال پذیري

.می دانستآندرموفقیتوشغلحفظوکسببرايالزممهارت هايداشتنبهملزمراکارجویانخودومی دیدهرفردمحومفهومیراآن،)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



پیشران هاي توسعه اشتغال پذیري
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دانش آموختگاندرباالبیکارينرخ
رخنازهموارهدانشگاهیدانش آموختگانبیکارينرخ

له،مسئاینواستبودهباالترکشورکلبیکاري
.استسیاست گذارانبرايمهمدغدغه اي

ارکبازارنیازودانشگاهیآموزش هايفاصله
وصنعتنیازهايبامتناسبدانشگاهیآموزش هاي

ینبزیاديفاصلهحوزه ها،برخیدرونیستکاربازار
.داردوجودکارواقعیمحیطوآموزش هااین

یرياشتغال پذبهکارجویانبیشترتوجه
زمالمهارت هايکسببهکارجویانبیشترنیاز

يماندگاروموردنظرشانشغلکردنپیدابراي
مختلفراهکارهايبرايتقاضاشغل،آندر

.استبردهباالرااشتغال پذیري

دجدیمشاغلظهوروکاربازارتحوالت
اغلیمشتکنولوژي،درتحولوتغییربروزبا
رشتهآنها،برايهنوزکهآمده اندوجودبه

بهصنعتنیازامانشده؛تعریفدانشگاهی
آنهابرايافراداستالزموباالستبسیارآنها

.ببینندآموزش
مستعدوتوانمندنیرويبهنیاز

وژي،تکنولوعلومسریعپیشرفتبهتوجهبا
نیازتوانمندویادگیرندهنیروهاییبهسازمان ها

ندباشداشتهراکاربازاراولیهمهارت هايتادارند
.ددهنتطبیقسرعتاینباراخودبتوانندو

دانشگاهیآموزش هاينبودنبه روز
دانشگاهیدروسدرکهموضوعاتیگاهی

تپیشرفبهنسبتمی شوند،دادهآموزش
ازنیپاسخگويوبودهعقب ترروز،دانش

.تنیسکاربازاربهورودبرايدانشجویان



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

تأثیرهاآنبهره وريوافرادبینتعامالتبرکههستند
.می گذارد

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 
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مهــارت آمــوزی آنــالین

مهارت آموزي



استارت آپ هاي حوزه  اشتغال پذیري به تفکیک زنجیره فعالیت 
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هدایت و مشاوره شغلی

جذب و استخدام 



چالش ها و فرصت هاي کلیدي حوزه اشتغال پذیري

19
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

20

جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2

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

راهکارهاي 
تجربیات جهانی

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

کارجویان

مشاوره انتخاب مسیر شغلی
)شروع یک مسیر یا تغییر آن(

5 4 3 2 1
یمشاوره موفقیت در مسیر شغل

)تخصصی یا عمومی(
معرفی مشاغل مختلف و 

سازمان هاي گوناگون
تجربه کارآموزي براي 

اغل یادگیري و آشنایی با مش
مختلف

خودشناسی و 
کشف مسیر شغلی

راهکارهاي شرکت هاي 
عمومیمشاوره شغلی فناور داخلی

ی تولید محتواي متنی براي معرف
مشاغل و سازمان هاي گوناگون

وزي تسهیل دسترسی به کارآم
در سازمان ها
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جذب و استخدام   .3مهارت آموزي   . 1

2فرصت /چالش
کمبود نیروي کار ماهر براي مشاغل پرتقاضا

راهکارهاي 
تجربیات جهانی

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

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 
کاریابیش تخصصی

راهکارهاي شرکت هاي 
فناور داخلی

برگزاري دوره هاي 
آموزشی سازمانی

تولید محتواي آموزشی براي 
مشاغل پرتقاضا

تسهیل دسترسی به 
نیروي کار ماهر

کارجویان سازمان ها

تسهیل دسترسی به 
نیروي کار ماهر
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جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2مهارت آموزي   . 1

3فرصت /چالش
ضعف کارجویان در مهارت هاي تخصصی

راهکارهاي 
تجربیات جهانی

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  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
و ایجاد فرصت شبکه سازي

ارتباط با افراد خبره

راهکارهاي شرکت هاي 
فناور داخلی

برگزاري دوره هاي آموزشی 
ازارتخصصی، متناسب با نیاز ب

آموزش هاي پروژه محور در 
برخی مشاغل

کارجویان سازمان ها

فرصت هاي کارآموزي و 
یادگیري در حین کار
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جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2مهارت آموزي   . 1

4فرصت /چالش
کمبود فرصت شغلی براي افراد بدون سابقه کار

راهکارهاي 
تجربیات جهانی

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

اي تسهیل دسترسی به فرصت ه
کارآموزي و شغل پاره وقت

5 4 3 2 1
م آگاهی بخشی از مزایاي استخدا

نیروي بدون سابقه کار
آموزش مهارت هاي اولیه 

براي کار
مشاوره انتخاب شغل اول و 

موفقیت در آن
آموزش ها پروژه محور

راهکارهاي شرکت هاي 
فناور داخلی

ي تسهیل دسترسی به فرصت ها
کارآموزي و شغل پاره وقت

آموزش هاي پروژه محور در 
برخی مشاغل

کارجویان سازمان ها
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جذب و استخدام. 3هدایت و مشاوره شغلی   . 2

5فرصت /چالش
نبود فرصت شبکه سازي و دسترسی به موقعیت هاي مختلف

راهکارهاي 
تجربیات جهانی

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

ویان تسهیل دسترسی کارج
به شرکت ها

4 3 2 1
ه تسهیل دسترسی کارجویان ب

ات آنهایکدیگر و استفاده از تجربی
راد با تسهیل دسترسی به اف

سابقه کاري
نمایشگاه هاي کار و 
ارتباط با دانشگاه ها 

راهکارهاي شرکت هاي 
فناور داخلی

ه تسهیل دسترسی کارجویان ب
شرکت ها

نمایشگاه هاي کار و 
ارتباط با دانشگاه ها 

کارجویان سازمان ها
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هدایت و مشاوره شغلی. 2مهارت آموزي   . 1

6فرصت /چالش
نداشتن مهارت جستجوي شغل

راهکارهاي 
تجربیات جهانی

مخاطب

جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

برگزاري دوره هاي آموزشی 
مختلف براي مهارت هاي نرم

و جستجوي شغل

4 3 2 1
معرفی شغل ها و شرکت هامشاوره شغلی عمومیتولید محتواي آموزشی

راهکارهاي شرکت هاي 
فناور داخلی

معرفی شغل ها و شرکت هاتولید محتواي آموزشی

کارجویان سازمان ها
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تجربه کارآموزي براي یادگیري و آشنایی با مشاغل مختلف

خودشناسی و کشف مسیر شغلی

برگزاري دوره هاي آموزشی سازمانی و پروژه محور

افزایش پلتفرم هاي کاریابیش تخصصی

مشاوره هاي شغلی تخصصی

ایجاد فرصت شبکه سازي و ارتباط با افراد خبره

آگاهی بخشی از مزایاي استخدام نیروي بدون سابقه کار

آموزش مهارت هاي اولیه براي کار

مشاوره انتخاب شغل اول و موفقیت در آن

تسهیل دسترسی کارجویان به یکدیگر و استفاده از تجربیات آنها

تسهیل دسترسی به افراد با سابقه کاري

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

مشاوره شغلی عمومی

ناسب انتخاب رشته یا شغل نامت
با عالیق و توانایی ها

کمبود نیروي کار ماهر براي
مشاغل پرتقاضا

ضعف کارجویان در 
مهارت هاي تخصصی

کمبود فرصت شغلی براي
افراد بدون سابقه کار

نبود فرصت شبکه سازي و 
لفدسترسی به موقعیت هاي مخت

نداشتن مهارت 
جستجوي شغل
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یريبخش مرتبط با اشتغال پذ سال دستگاه مسئول نام سند ردیف

سند11و 2ردیف  1390تیر  - گانه اشتغال 13سیاست هاي 
ابالغی مقام معظم رهبري 1

16، بند 5بخش 
12، بند 7بخش  1392اسفند  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

دبیرخانه شوراي عالی اشتغال
سعه بسته سیاستی اجرایی تو

اشتغال پایدار 2

، بند ز4، ماده 1بخش 
، بند ح64، ماده 12بخش  1396 مجلس شوراي اسالمی

دولت جمهوري اسالمی ایران

م قانون برنامه پنج ساله شش
توسعه اقتصادي، اجتماعی و

فرهنگی کشور
3

9ماده  1396اردیبهشت  یستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت
ب تصویب نامه کارگروه منتخ

ستاد فرماندهی اقتصاد «
»  مقاومتی

4

، تعاریف و چارچوب مفهومی1بخش 
، اهداف و راهبردها2بخش  1396تیر  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برنامه اشتغال فراگیر 5

3-2-1فصل اول، بند 
1-4فصل چهارم، بند  1389 شوراي عالی انقالب فرهنگی نقشه جامع علمی کشور 6
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گانه اشتغال ابالغی مقام معظم رهبري13سیاست هاي 

ابمتناسبکارآمدوماهرمتخصص،انسانینیرويآموزش
نظامولیتمسئباکارآفرینیتوانارتقايو)آتیوفعلی(کاربازارنیازهاي
و)عالیآموزشوفنی وحرفه ايآموزشآموزش وپرورش،(کشورآموزشی

ياقتصادبنگاه هايهمکاريجلبومهارتوآموزشکردنتوأم
آنهاظرفیتازاستفادهجهت

11ردیف 2ردیف 

افزایشبرايبیکارانازمؤثرحمایت هايبرقراري
پایداراشتغالبهآنهادسترسیجهتدرآنانتوانمندي هاي
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بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار

طحسـارتقايکشور،موجوداشتغالسطححفظبرايشیوهمؤثرترین
وتدوینراهازتولیدي،بخش هايدربه ویژه،شاغالنمهـارتوحرفـه

.استحرفه ايوفنـیآموزشبرنامه هاياجراي

16، بند 5بخش 
ردنیاز توصیه هاي سیاستی و برخی تحوالت نهادي مو

براي بهبود سازوکارهاي بازار کار
12، بند 7بخش 

راهبردهاي کالن؛ سامان دهی آموزش هاي مهارتی 

رویکرد
کاهش خالهاي مهارتی نیروي کار•
متناسب سازي آموزش ها یا نیازهاي بازار کار•

:اقدامات
بهداشت،وآموزش وپرورشوزارت خانه هايهمکاريبااستموظففناوري،وتحقیقاتعلوم،وزارت
ضمنذي ربطاجراییدستگاه هايسایروفنی وحرفه ايآموزشسازمانپزشکی،آموزشودرمان

بهتوجهباراموجودوضعیتاصالحزمینهدرخودطرح هايپژوهش،وآموزشنظامآسیب شناسی
.کندارائهاشتغالعالیشورايبهوکردهتهیهسالیکمدتظرفحداکثرزیررویکردهاي

وکشورياقتصادفعالیت هايبه روزنیازهايبرمبتنیآموزشیمفادوروش هااصالح)الف
مرکزتجايبهمختلف،مناطقدرکسب وکاريمختلفرشته هاياختصاصینیازهاي

؛جاريسنتیآموزش هايبرصرف
ویازهانبتواندکهگونه ايبه)دانشجوییرساله هايوپایان نامه ها(پژوهشیجهت گیري هاياصالح)ب

.کندرفععملیبه صورتراکسب وکاربنگاه هاياختصاصیوواقعیخواسته هاي

:راهکار/ برنامه
اصالح نظام آموزش مهارتی•
رداربازتوزیع امکانات و فرصت هاي آموزشی با رویکرد آمایشی و  اولویت مناطق کمتربرخو•
استمرار اجراي طرح کارورزي•
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قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 

عدالتپایهبراقتصاديتوسعهورشدبهنیلبه منظوراستمکلفدولت
تقايارومهارت افزاییاشتغال زایی،سیاست هاياعمالبهنسبت

برنیمبتدانش بنیانوخانگیکوچکمشاغلازحمایتوحرفه ايدانش
بانامهبرقانوناجراياولسالپایانتاحداکثرکهشایستهکارملیسند

ویبتصبهسازمانوتعاوناتاقاجتماعی،رفاهوکارتعاون،وزارتپیشنهاد
نرخاهشکبرمبتنیبایدمزبورسند.نمایداقدامرسید،خواهدوزیرانهیئت

سال هايطولدرساالنه)0/8%(درصدهشت دهمحداقلمیزانبهبیکاري
.باشدبرنامهقانوناجراي

1بخش 
اقتصاد کالن

12بخش 
آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوري

جهادتمأموریراستايدرسنواتیبودجه،قانونمطابقاستمکلفسازمان
ي هايتوانمندازبهره برداريوکشورعلمیجامعنقشهسنددردانشگاهی

وفناوريوعلمیفرهنگی،توسعهتحققجهتدرمذکورنهاد
ابدانشگاه هافارغ التحصیالناشتغالتسهیلوآموزشی
.دهدانجامراالزمبرنامه ریزي هايذي ربطمراجعسایرهماهنگی

، بند ح64ماده ، بند ز4ماده 
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» مقاومتیستاد فرماندهی اقتصاد«تصویب نامه کارگروه منتخب 

تااجتماعیاهرفوکارتعاون،وزارتهمکاريبااستمکلففناوريوتحقیقاتعلوم،وزارت اشتغال،وتحصیلمتناسب سازيبه منظور
ستادانهدبیرخبهراآنعملکردوآمدهعملبه اقداماتگزارشواقدامذیلموارداجراییسازوکارتنظیمبهنسبت1396تیرماهپانزدهم

:نمایدارایهپایداراشتغالتوسعهراهبريومدیریتتخصصیملیکارگروهو
عالی،آموزشدوره هايدرکارورزيوکارآموزيدوره هايتوسعه•
ی،تخصصومهارتیسطوحگواهینامه هايارائهوحرفه ايصالحیتنظامچارچوبدرتکمیلیآموزشدوره هايتعریف•
،کارگاهیوکارمحیط هايدرکاربرديوعملیآموزش هاياجرايبرايشرایطکردنفراهم•
،فارغ التحصیالناشتغال پذیريمیزانمبنايبرعالیآموزشموسساتودانشگاه هارتبه بندي•
دانشگاه ها،فارغ التحصیالناشتغال پذیريمیزانمبنايبردانشگاه هایارانهبهجهت دهی•
کارورزي،دوره هايدردانشگاهیفارغ التحصیالنودانشجویانجذب کنندهاقتصاديبنگاه هايازمالیحمایت•
.اشتغال پذیريافزایشرویکردبادانشگاهیمحیط هايدربرگزارشدهکاربرديآموزشیدوره هايبرنظارت•

9ماده 
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برنامه اشتغال فراگیر

وطشرایکردنفراهم:اشتغال پذیري
یکارانبتوانمندسازيبرايمناسببستر

مشوق هايارائهوآموزشجملهاز
ایجادبهمنجرکهبه نحويمختلف
.شودآنانبراياشتغال

1بخش 
کلیات

2-1بند
تعاریف و مفاهیم

1-2بند 
اهداف

4-1بند
چارچوب مفهومی، قسمت د

اشتغال پذیريافزایشهدفبامهارتیوتخصصیآموزشنظاماصالح
»تغالاشازقبلآموزش«ازگذارنشان دهندهمهارتیآموزشسازوکارتحولدرپیشروکشورهايتجربه

اصالحنمتضمنیاز،برمبتنیآموزش.است»نیازبرمبتنیآموزش«سپسو»متصلآموزش«به
استسیدر.استحیطهایندرتنظیمیوتوسعه اينقشبهآموزشاجرايازدولتمواجههسازوکار
وارتقابهاتباشدمنتخبرسته هايبامتناسبمی بایستمهارتیآموزش،)انتخابی(عموديصنعتی
موزشآدرتوانمندآموزشینهادهايلذا.شودمنجررسته هااینبراياختصاصیظرفیت هايتقویت

ویژهقتشویوحمایتاز،)کنندبرآوردهبه درستیرامنتخبرسته هاينیازکهگونه ايبه(مهارتی
.می شوندبرخوردار

کلیاهداف
دانشگاهیدانش آموختهجوانانبرايبه ویژهجدیدشغلیفرصت هايایجاد•
کارنیرويمهارت آموزيواشتغال پذیريارتقاي•

کمیاهداف
حداقلوکارجویايبیکارمیلیون3ازبیشاشتغال پذیريومهارت آموزيارتقاي•

بازارکاربهتازه واردیننفرهزار950

2-2بند 
راهبرد کلی و سیاست هاي اجرایی

اجراییسیاست هاي
واقعینیازمبنايبرمهارت هاوآموزشتوسعهوشغلجستجويدرتسهیل•

2بخش 
معرفی برنامه 
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نقشه جامع علمی کشور

مهارتوپژوهشباتربیت،آموزشتلفیق
ســت،اکشورپایداروهمه جانبهپیشرفتعاملتوأمان،عملِوعلمکهآنجااز

سويبهبه سرعتفناوريوعلمفعلىنظامبرحاکمتفکیکیالگويباید
آغازابتداییوزشآمازبایدتلفیقاینمنظوراینبه.یابدتحولتلفیقیالگویی

آموزشــیالگوينتیجهدرویابدادامهآموزشیدوره هايتمامدرو
ــشدانیادگیريبرمبتنیالگويبــهراخودجايفعلىحافظه مدار

در.بدهدپژوهشومهارت هاپرورشوانسان هاتربیتهمراهبه
.شدخواهدتقویتپژوهش محورىرویکردنیزعالیآموزشنظام

3-2-1فصل اول، 
1-4فصل چهارم، آوريویژگی هاي اصلى الگوي نظام علم، فناوري و نو

8راهبرد کالن 

رورشپبرتأکیدباانسانیسرمایهتوانمندســازيوتربیت
علمدتولیدرتواناونوآورخالق،وخودباوروکارآفرینومتقــیانسان هاى

.جامعهنیازهايواسالمیارزش هايبامتناسبنوآوري،وفناوريو

2-4فصل چهارم، 
ن راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهاي کال

ملیراهبردهاي
ترکیبهرمبهبود.2کشور،تحصیلیهدایتواســتعدادیابیومشــاورهنظامارتقــاى.1

وآموزشىنهادهاىتوسعهورشدبرنامه هاىتحققمنظوربهنظــامانســانینیروي
ولمعمدیریتىجایگاه هاىدرافرادانتصاببرايشایسته ســاالرىارتقاى.3پژوهشى،
لمی،عهیئتاعضايپژوهشگران،میانتحقیقاتیوعلمیهمکاري هاىارتقاى.4فناورى،

منابعبهره وريارتقاى.5فناوري،وعلممختلفعرصه هايدرطــالبودانشــجویان
یالتتحصدانشجویانوعلمیهیئتاعضايازاعمپژوهشیوعلمیمؤسساتانســانی
ازاســتفاده.6متعلم،ومعلمتعامالتگسترشوجهاديتالشروحیهتقویتوتکمیلى
صانمتخصومدیرانهیئت علمی،اعضايدانشمندان،نخبگان،تجاربوظرفیتحداکثر
.پژوهشوآموزشدرخصوصیوغیردولتیودولتیبازنشستهوشاغل

ملیاقدامات
جویاندانشودانش آموزانهدایتمنظوربههدایتواستعدادیابیمشاوره،جامعنظاماستقراروطراحى.1
وعالقه منديواســتعدادبراســاسکشــوراولویت هاىبامتناســبعلمیرشته هايسويبه

شورکمتخصصانسانیمنابعبه کارگیريوجذبظرفیتتوسعه.2کشور؛اولویت هايوآنهاتوانایی هاي
وآموزشینهادهايمدیرانارتقايوانتصابنظامبازتعریف.3غیردولتى؛ودولتیعلمیمراکزدر

درريشایسته ســاالنظامتقویتوکیفیمالك هايبراســاسپژوهشگرانواســتادانپژوهشــی،
هزینه هاىتأمینباعلمیهیئتاعضايتمام وقتفعالیتازحمایت.4تحقیقاتى،وآموزشینهادهاي

ایشانعیشتیموتحصیلیهزینه هايتأمینبادکترادورةدانشــجویانتمام وقتفعالیتوایشــانرفاهى
ازتحمایبرايتکمیلیتحصیالتدانشــجویانبرايپژوهانهاختصــاص.5راهنما،استاداننظارتبا

تحقیقاتىمهارت هــاىتوســعه.6راهنما،استاداننظارتباایشانپژوهشــیفعالیت هايوپایان نامه ها
برنامه هايتــدارك.7اطالعاتى،منابعبهدسترسىوپژوهشگرانومحققانوعلمیهیئــتاعضاي
طراحى.8اسالمى،شکوهمندانقالبآرمانهاىتحققراستاىدرمختلفســطوحدرفرهنگیوتربیتی

ولشاغمتخصصانومدیرانهیئت علمی،اعضايدانشمندان،نخبگان،پاره وقتهمکارىســازوکار
.پژوهشىوآموزشىمؤسساتدرغیردولتیودولتیبازنشسته
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نهادهاي حاکمیتی مرتبط با حوزه اشتغال پذیري

35

وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري

وزارت کار، تعاون و رفاه  
اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش معاونت علمی و فناوري 
ریاست جمهوري شوراي عالی اشتغال

سازمان اداري و 
استخدامی کشور

سازمان آموزش 
فنی وحرفه اي وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه



شرکت هاي فناور ایرانی موثر بر اشتغال پذیري

مهارت آموزي . 2,21
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است؛ادهدتوسعهبرنامه نویسیحوزهدراصلیمحصولچهارکوئرا،.کردشروعراخودکارشریف،دانشگاهشتاب دهندهدر1394تابستاندرکوئرا
.مسابقاتبرگزاريوبرنامه نویسیکمک آموزشیسامانهکاریابی،سایتکالج،کوئرا

ودورهطراحانباخپرسش وپاسامکانعملی،تمرین هايکوئراکالجدر.استبرنامه نویسیآنالینوتعاملیآموزشبرايسامانه اي،کالجکوئرا
درراوسعه دهندگانتجذبواستخدامامکان،برنامه نویسیمخصوصکاریابیسامانه.گرفته اندقراریکدیگرکناردرتمرینبرايآنالینادیتور

بهتريشکلبهراخودمهارتکهمی دهدراامکاناینتوسعه دهندگانبه»آنالینمهارت سنجیسیستم«باسامانهاین.می کندفراهمکشوربرترشرکت هاي
گفتگويوسالیارپاسخ هايخودکارتصحیحتمرین ها،اشتراك گذاريبهامکانبرنامه نویسیکمک آموزشیسامانه.دهندقرارشرکت هادیدمعرضدر

.استبرنامه نویسانینبرقابتوچالشبرايمحلیبرنامه نویسی،آنالینمسابقات.می کندفراهمکشورمدارسودانشگاه هابهترینبرايرادانشجویان
.داردوجودنیزحامیشرکتدررقابت کنندگاناستخدامامکانجایزه،برعالوهومی شوندحمایتایرانITمطرحشرکت هايتوسطمسابقاتازبسیاري

کوئرا: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.quera.irویسیآموزش تعاملی و آنالین، کاریابی برنامه نویسان، برگزاري مسابقات آنالین برنامه ن: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، هوش مصنوعی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان برنامه نویسی: گروه مخاطب

http://www.quera.ir/
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یادمی توانیدیزنالکترونیکیدنیايدرروزمره،واقعیاجتماعاتمشابهشماکهاستاینوب یادفلسفه.یادگیريویاددهیبرايبستري ستوب یاد
ب هايقالدروکنیددسته بنديمشخصموضوعاتدرراخوددانسته هايکهمی دهدقرارشمااختیاردررابستريوب یاد.بگیریدیادوبدهید

یادشماست،القهعموردوکرده اندآمادهدیگرانکهوب یادهاییازبتوانیدآنکناردرودهیدارائهبگیرند،یادمی خواهندکهکسانیبرايالکترونیکی
.بگیرید

افرادهمهومی شودتشکیلیادگیريویاددهیبهعالقه مندانازشبکه اي،2الکترونیکییادگیريدر.می نامند2الکترونیکییادگیريرامفهوماین
.استآنالینآموزشدربزرگیتحولاینومی کنندایفارایادگیرندهومدرسنقشهمزمان

وب یاد: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.webyad.comپلتفرم برگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://www.webyad.com/
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دسترسدرمکتب خونههدف.استکردهآغازراخودفعالیت1390سالازکهاستایراندرمجازيآموزشدیجیتالرسانهیکمکتب خونه
ازبرتراتیداسدروسارائهوضبطباکنونتاخودفعالیتآغازازمکتب خونه.استفارسی زبانانهمهبرايباالکیفیتباآموزشدادنقرار

15,000ودرس400ازبیشمکتب خونهمحتوايحاضرحالدر.استکردهگردآوريبی نظیرمجموعه ايآنهارایگانارائهوکشوراولترازدانشگاه هاي
.می شودشاملرامختلفحوزه هايدرکیفیتباآموزشیویدئوساعت

،مهارت محوردوره هایی،مکتب پالسدوره هاي.دادارائهراMOOCتعاملیمتدبامجازيآموزشجدیدنسلمکتب خونه،1395سال
استکاربازاربهدوروبرايموردنیازنیرويتربیتدوره هااینازهدف.می شوندتهیهکشوربرتردانشگاه هايهمکاريباکههستندکاربرديوکوتاه مدت

باجدیديحصولممکتب خونهاین،برعالوه.کننددرآمدکسبوشدهکاربهمشغولمی تواننددوره،گذراندنوموردنیازمهارتکسبباافرادکهصورتیبه
.کنندپیدادسترسیکشورازخارجوداخلدرعلمیرویدادپرشماريویدئوهايبهعالقه مندانکهاستدادهتوسعهرویدادهاوهمایش هاعنوان

مکتب خونه: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.maktabkhooneh.orgپلتفرم برگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1290: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://maktabkhooneh.org/
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آموزشدوره هاي،ارتباطاتواطالعاتفناوريزمینهدرماهرانسانینیرويتوسعهمنظوربهالیتکاطالعاتفناوريیادگیريآزمایشگاه
درالزممهارت هايتوسعهمنظوربهکهاستتخصصیوپیشرفتهدوره هايشاملعمدهبه طوردوره هااین.می کندبرگزارتخصصی

 هايبخشبرايوتخصصیزمینه هايدرآموزشیبسته هايصورتبهویژهدوره هايبرگزاريآن،برعالوه.می شوندارائهحرفه ايکاربازار
زمینهدرتحقیقاتی هايفعالیتهدفباسامانهشریفپیشروکاوینشرکتتوسطالیتکاولیههسته.استموردنظرفعالیت هايازنیزصنعتازویژه اي
.گرفتشکلارتباطاتواطالعاتفناوري

)آزمایشگاه یادگیري فناوري اطالعات(الیتک : نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.laitec.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1290: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

ITعالقه مندان حوزه : گروه مخاطب

https://laitec.ir/
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مدرسه اينورسای.شدتاسیسآموزشیبستردرتغییرهدفبادیجیتالهنرهايتخصصیمدرسهنخستینبه عنوان،1387سالدراینورسمدرسه
نیازنهمچنیوحرفه ايخالهايکار،بازاررويتحقیقومطالعهاساسبرومی کندبررسیرادیجیتالونوکالسیک،هنرهايکهاست

.می کندبرگزاروطراحیرادوره هاییهنرمندان،
مشخصستراتژيایکبهتاگرفتهصورتدقیقبرنامه ریزيوتحقیقآنهاآموزشبرايواستچندرشته ايوبین رشته اياینورس،درآموزشیدوره هايغالب
استفادهتدرسمسیردرراهنرجویانخالقیتوانرژيوبگذارداحتراماینورس،استانداردهايچارچوبتحتمدرسینعملآزاديوهنرجوخالقیتبهوبرسد
کالس هايبهروزومعلوتکنولوژيکردنواردباتامی کندتالشاینورسمدرسههمچنین.باشندداشتهکاربازاربهورودبرايراکاراییبیشترینتاکرده
هردراینورسمدرسهرشته هايتمامیآموزشیدرسطرحروایناز.کندآشناجدیدراهکارهايباراافرادوداشتهنگهبه روزراآموزشیمطالبتمامیخود،
.می شوندبازنویسیسالدرباردوآنمستقلدوره هايوسال

مدرسه اینورس: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.inverseschool.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1387: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه هنر و طراحی: گروه مخاطب

https://inverseschool.com/
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شرکت هايورانایدرفعالبین المللیشرکت هايبزرگترینباهمکاريازآبیشاپركشرکتسالههشتتجربیاتاساسبرشاپركمشاورهمدرسه
کاربهشروع1396سالازکهاستایراندرمدیریتمشاورهمدرسهاولینشاپركمدیریتمشاورهمدرسه.استشدهطراحیایرانیموفق

.شوندتبدیلباالبازدهیبامعتبروموفقمشاوریکبهمی کنندانتخابکهتخصصیزمینهدرتاکردخواهدکمکافرادبهدورهاین.کرد

مدرسه مشاوره مدیریت شاپرك: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.shaparak.schoolبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه مشاوره مدیریت: گروه مخاطب

https://shaparak.school/
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ملشامدرسهاینآموزشیحوزه هاي.استگرفتهشکلبازاریابیبامرتبطحوزه هادرمهارت آموزيبراي1396سالتهرانبازاریابیمدرسه
وسه روزهزه،یک روبازاریابی،مدرسهآموزش هاي.استمارکتینگوفشن،فروش،مارکتینگدیجیتال،تبلیغات،برندینگ
.می شودطرح ریزيبازارموردنیازجدیدموضوعاتزمینهدرتحقیقاتاساسبرآنهاسرفصل هايومتدوهستندیک ساله

مدرسه بازاریابی: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.marketing-school.coبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه بازاریابی: گروه مخاطب

https://shaparak.school/
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موزش هايآبینموجودخالءکردنپردنبالبهنوینکسب وکارهايمهارت آموزيحوزهدر)کارآموزي(رشدآموزيبرنامه هايارائهباپلتفرماین
این.سانی ستانسرمایه هايتوسعهبرتمرکزباکسب وکارهاتوانمندسازيخدماتارائه دهندهرشدانا.استکاربازارنیازوآکادمیک

رشداناواقعرد.استکارجویانوکسب وکارهاانسانیمنابعمدیرانبهمشاورهشغلی،مسیرنقشهترسیمرشد،پایش،راهبري،آموزش،شاملخدمات
راآنهاسپسوکردهکاربرديمهارت هايبهمجهزراافرادمی کندتالشرشدانا.کسب وکارهاورشدآموزان:می کندارزشخلقگروهدوبراي

.کندکاربازارروانههوشمندانه

رشدانا: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.roshdana.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

6، 3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

مشهد: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

خــالق

https://www.roshdana.com/
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. دهندمیاهمیتنوآورانهمهارت هايارتقايوفرديتوسعهبهکهاستسازمان هاییوافراددستهآنبرايآموزشیمرکزیکاینفوگرام،آکادمی
اتخدمارائهمجموعهاینماموریت.استکوتاه مدتدرکاربرديتخصصیآموزش هايارائهرويبراینفوگرامآکادمیتمرکز
اینفوگرامآکادمی.استگزارش  نویسیوعمومیروابط، )مارکتینگ(بازاریابی،)پرزنتیشن(ارائه،اینفوگرافیکزمینه هايدرآموزشی

.داردراLMSسامانه هايرويبربارگذاريقابلیتکهاستکردهمجازيآموزشبسته هايتولیدبهاقدامسمینارودورهکارگاه،برگزاريبرعالوه

1397سالازاینفوگرام،مجموعهخدماتگسترشبا.کردآغازاینفوگراممجموعهآموزشبخشقالبدرراخودفعالیت1394سالازاینفوگرامآکادمی
.یافتاستقالل»اینفوگرامآکادمی«نامباآموزشبخش

آکادمی آموزشی اینفوگرام: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.infogramacademy.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://infogramacademy.com/
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وحضوري،آنالینروشسهبادوره هااین.می کندبرگزارمارکتینگدیجیتالتخصصیدوره هايدهبان،مارکتینگدیجیتالآکادمی
.می شودارائهمخاطبانبرايغیرحضوري

دورهاینسرفصل هاي.می دهدآموزشراحوزهایناستراتژيواصولکهاستساعته200دوره ايآکادمی،اینمارکتینگدیجیتالتخصصیدوره
دیجیتالمپین هايکطراحیومارکتینگایمیلسئو،آنالیتیکس،گوگلوردپرس،باطراحیمحتوایی،بازاریابیشاملوهستندساختاریافتهوجامع

.می کندبرگزارمارکتینگدیجیتالحوزه هايازیکهربرايکوتاه مدتدوره هايووبینارهادهبانآکادمیاین،برعالوه.می شود

آکادمی دیجیتال مارکتینگ دهبان: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.dmacourse.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://dmacourse.com/
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وباکیفیتمحتوايارائهآموزال،تالشتمام.شدمجازيآموزشحوزهواردآموزشیعدالتتحققوآموزشکیفیتافزایشهدفباآموزال
تطابقکاربازارنیاز هايوکارجویانمهارت هايبینتااستمهندسیفنیطراحی،هنر،شاخهکارجویانودانش پذیرانبرايکاربردي

.دشونگرفتهکاربهتوانایی هایشانباموقعیتمتناسب تریندرممکنشکلبهترینبهمستعدنیرو هايوشودایجادبیشتري

وپروژهوتمرینباهمراهدوره هااین.استوشهرسازيعمرانکسب وکار،مدیریتفشن،خارجی،زبانمعماري،حوزه هايدرآموزشیدوره هاي
.هستندهمراهآموزشیپشتیبانی

آموزال: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.amoozal.comبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://amoozal.com/
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تجربهوکاربريرابططراحیمتدهايبه روزترینکناردرسایتبهینه سازيوسئوتخصصیآموزشهدفباوبسیماآکادمی
حوزهایندرتخصصیآکادمیمعتبرترینبه عنوانتخصصی،کارگاه100ازبیشبرگزاريباوبسیماخالقیتآژانس.استشدهراه اندازيکاربري

.می شودشناخته

آکادمی وبسیما: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.websima.academyبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://websima.academy/
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آموزش،زاريبرگهدفباکشورپایدارتوسعهدرمشارکتوصنایعکسب وکاردربهره وريوکیفیتارتقايراستايدرکادیکمهندسیشرکت
راهبردهاي،)ISO(مدیریتیسیستم هايحوزه هايدرصنعتیواحدهايوسازمان هابهتخصصیخدماتومشاورهارائه

ین المللیبوملیمراجعازمعتبرگواهینامه هاياعطايوآموزش،انسانیمنابع،وارداتوصادراتخدماتوبازرگانی،عملیاتی
.می کندفعالیت

آکادمی کادیک: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.kadik.ir/academyبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

اصفهان: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

http://kadik.ir/academy/
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ازبعدسالیکوشدراه اندازيسایتاینمحتواياختصاصیبخش،92سالدر.کردشروع87سالدرآموزشیمحتوايتولیدباراخودکارلرنسون
.شداضافهسایتاینخدماتبهآموزشیدوره هايآن

طراحیبرنامه نویسی،حوزه هايدرلرنسونآموزشیدوره هاي.شدرونماییعمومیبه صورتلرنسونآکادمی،98سالدرنهایتا
ادامهوشروعبرايکاملآموزشیمسیریکشامللرن،سونآکادمی»متخصصدوره هاي«.استداده کاويوکاربريرابططراحیسایت،
کیفیتسطحافزایشلرنسونمجموعههدف.استمربوطهحوزهدرشمافنیهايمهارتارزیابیهمچنینوفنیمهارت هايارتقايویادگیري
.استتخصصیکاربازاربهدانشجویانورودبرايراهیساختنوآموزش

سون لرن: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.7learn.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1387: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://7learn.com/
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بیناموکارکسبپلتفرمزیرمجموعهمدرسه،این.شدتاسیسکسب وکاروبازاریابیحوزهآموزش هايبهبودهدفبا1398سالازبیناممدرسه
.می پردازدحوزه هااینآموزشبهویدئوییمحتوايتولیدووبینارهاحضوري،کارگاه هايبرگزاريباواست

.می دهدقرارکاربرانشاختیاردررارایگانEbookوآموزشیمقاالتازمجموعه ايبیناموبالگاین،برعالوه

مدرسه بینام: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.binam.schoolبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://binam.school/
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،اختمانسصنعتحوزهدرآنالینوبینارهايوتخصصینشست هاي،آموزشیکارگاه هايبرگزاريبرايبستريکارگشاآکادمی
.استآنبابطمرتزمینه هايوانسانیاکولوژي،ساختماناقتصاد،همسایهکشورهايبهصادراتمدیریت،مهندسیوفنیخدمات

لدیجیتانقشوبازاربهمحصولورودبرنامه ریزيقراردادي،وحقوقیامورکسب وکار،مشاورهوکاربرديآموزش هايارائهدپارتماناینهدف
راصنعتینادرآموزشبهره وريداردقصدنوینآموزشیروش هايوساختمانصنعتمتخصصینازاستفادهباآکادمی.حوزه هاستایندرمارکتینگ

.بیفزایدعالقه مندمخاطبانمهارتودانشبهودادهافزایش

آکادمی کارگشا: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.academy.kargosha.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان صنعت ساختمان: گروه مخاطب

https://academy.kargosha.com/
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قالبدرراخودساله11تجربهنتایججهانی،روزتکنولوژيودانشبااطالعاتفناوريحوزهمتخصصینکردنهمراههدفبانت وِيآموزشیگروه
گروهی،ورتبه صتخصصیوعملیاتیکالس هايبرگزاريهمچنین.می کنندارائهکاربرديوجدیدهمایش هايوعملیکارگاه هايسمینار،
.استآکادمیاینخدماتجملهازCompTIA،Cisco،VMware،MikroTik،Linux،Microsoft،SQLحوزه هايدرانفراديوسازمانی

آکادمینت وِي: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.netway-academy.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1387: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه فناوري اطالعات : گروه مخاطب

http://netway-academy.com/
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تاسیسورکشاطالعاتفناوريصنعتدرفعالشرکت هاينیازوکارجویايافرادبینموجودتخصصیشکافکاهشراستايدر»راوینآکادمی«
Career(شغلیمسیرهايبرمبتنیموسسهاینآموزشیدوره هايتماماساس،همینبر.استشده Path(درتخصصیبه صورتو

بهرفته،گنظردرخوددوره هايتمامبرايرااصلیمسیردو»راوینآکادمی«همچنین.استشدهتدوینوطراحیسایبريامنیتزمینه 
:استگرفتهقرارمسیردواینازیکیدرآموزشیدورههرکهگونه اي
یاذنفوازپیش گیريمنظوربهسازمان هانرم افزارهايوزیرساخت هاامن سازيهدفبامسیر،اینآموزشیدوره هاي؛»دفاعیامنیت«مسیر

.ودمی شنیزمهاجمیناستفادهموردبدافزارهايوروش هاتحلیلشاملدوره هااینهمچنین.استشدهطراحینفوذگرانردیابیوشناسایی
دیگر،ارتعببه.است...وموبایلوب،نرم افزارهايشبکه،زیرساخت هايامنیتیارزیابیآموزشی،دوره هاياینازهدف؛»تهاجمیامنیت«مسیر

.دمی کننشناساییآنهاازقبلراموجودامنیتیآسیب پذیري هايوضعفنقاطنفوذگران،رفتارشبیه سازيباحوزهاینمتخصصان

آکادمی راوین: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.ravinacademy.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه فناوري اطالعات : گروه مخاطب

https://ravinacademy.com/
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خودکاروردپرسیکدنویسوبرنامه نویسیچونمهارت هاییبهایرانجامعهروزافزوننیازودیجیتالحوزهدرفناورانهتغییراتشناساییباهمیار آکادمی
آموزش هايمانندجذاب تريوبزرگترعرصه هايبهحوزه،اینمتخصصاساتیدهمراهیودانشجویانازبازخوردگرفتنوتجربهکسببا.کردآغازرا

کسب وکارتوسعه،تیم سازيکسب وکارها،مدیریتینیازمندي هايآموزشجستجو،موتورهايبهینه سازياصولاینترنتی،کسب و کارراه اندازيبامرتبط
.گذاشتپا…و

ورتبه ص،کسب وکارراه اندازيواستارتاپراه اندازيبرنامه نویسی،حوزهسهدرهمیار آکادمیآموزشیدوره هايحاضرحالدر
ومستقیمبه طوررانفرهزار70ازبیشکنونتاهمیار آکادمی.می شودبرگزارجهانوایرانسراسرازدانشجوپذیرشباغیرحضوريوحضوري

.استدادهآموزشغیرمستقیم

آکادمیهمیار: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.hamyar.coبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1390: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

خــالق

https://hamyar.co/


استارت آپ هاي فعال در زمینه مهارت آموزي

56

حسطارتقايهدفباراآموزشیمحتوايارائه وتولیدکهاستطرحیمتمم.است»منمهارت هايتوسعهمحل«عبارتمخففمتمم
.کردکاربهآغازرسمیبه صورت1392سالبهمندومازمتممطرح.می کنددنبالجهانوایرانمختلفنقاطدرخودمخاطبانمهارتودانش

ازسطحیدرارخودمطالبمی کوشدمی آیند،فارسیسایت هايسراغبهزبانضعفخاطربهکهمخاطبانیبرتکیه ومستقیمترجمه جايبهمتمم
.بگیرندنظرردکلیديمرجعیکعنوانبهراآنهم چناننیزجهانیمنابعبهدسترسیدارايوخارجیزبان هايبرمسلطافرادکهکندارائهکیفیت

انی،هیجهوشنفس،عزت(فرديتوسعهو)...وبازاریابیفروش،سیستمی،تفکرمذاکره،(کسب وکارمدیریتحوزهدرمتممدوره هاي
.است)...ومتقابلرفتارتحلیلخودشناسی،

متمم: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.motamem.orgبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1392: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

http://www.motamem.org/
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انسانیمنابعتوسعهونرممهارت هايآموزشحوزهدرمصممنهادهايازیکیبه عنوانراخودفعالیت1396سالازباناتلنتشتاب دهنده
انانجوازاعمحوزهاینمخاطبینآموزشی،نوینروش هايبه کارگیريومتنوعآموزشیکارگاه هايودورهطراحیبامسیرایندر.استکردهآغاز

رعتسراآنهافرديتوسعه ورشدفرآیندوکردهیارينرممهارت هايفراگیريمسیردرراسازمانیمختلفسطوحدرحاضرکارکنانومستعد
محیطبجذهنوزکهکسانی،اولگروه.استکاربرديودسترسدرگروهدوبرايحاضرحالدرباناخدماتراستا،همیندر.می بخشیم

مهارت هايبکسبامی توانندباناآموزشیدوره هايدرحضورباافراداین.نکرده اندانتخابخودکاريفعالیتبرايمشخصیمسیریانشده کاري
وتیم هاان،کارکن،دومگروه.نمایندتسهیلخودبرايرامناسبکاريفضاهايبهشدنجذبوشغلجستجويروندکار،بازارنیازموردوضروري

درتريباالبهره ورينرم،مهارت هايکسبویادگیريضمنآموزشیدوره هايدرحضورشانباوهستندمختلفشرکت هايدرفعالکاريگروه هاي
.داشتخواهندسازمانیوفرديفعالیت هاي

شتاب دهنده تلنت بانا: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.banaacc.irتولید محتواي آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

خــالق

https://banaacc.ir/
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دتمازپسفرادرس.شدبرداشتهبرنامه نویسیومصنوعیهوشبامرتبطآموزش هايارائهبا1387سالدرفرادرس،پروژهراه اندازينخستگام هاي
دروردهککسبایرانوبجشنوارهچهارمیندرراکاربرانانتخاببهایرانآموزشیآنالینپروژهبهترینعنوانتوانست،1390زمستاندرکوتاهی،

.کردطیراکشوردانشگاهیدروسپلتفرمبزرگترینبهشدنتبدیلمسیرگام به گام،به صورتادامه

باویدیوییآموزشساعت13000بربالغخود،فعالیتسالدهازبیشطیتوانسته»فرادرس«آموزشیوعلمیسازمان
کارهايواستبرنامه ریزيحالدرهم اکنونفرادرس،بین المللینسخه.کندمنتشرراکاربرديومهارتیعلمی،عنوان2000ازبیش
گام به گامپیشبردحالدرایران،ازخارجدرمستقرفرادرسبنیان گذاريواجراییتیمازبخشیتوسطآمریکا،کالیفرنیايایالتسندیگوشهردرآناولیه
.بودخواهندفرادرسجهانینسخهتمرکزمحورکههستندزبانیسه»عربی«و»ترکی«،»انگلیسی«زبان هاي.است

فرادرس: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.faradars.orgپلتفرم فروش دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

ییپلتفرم آنالین، تولید محتواي ویدئو: فناوري هاي کلیدي

6و 3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1387: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

خــالق

https://faradars.org/
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ازراخوددانشدبتواننمهارتدارايافرادکهاستآندنبالبهفرانش.کردکاربهشروعکاربازارودانشگاهبینشکافکردنپرهدفبافرانشتیم
.کردکاربهشروعواتکآشتاب دهندهدرکهبوددانشجوییعلمیسایتیکابتدادرفرانش.کنندارائهپایینهزینهبامشتاق،افرادبهسایتاینطریق

.دادندتوسعهراآموزش شانحوزه هايوکسب وکاروکردندتاسیسرافرانشبه تدریجکاربرانش،ازبازخوردگرفتنوخطاوآزمونازبعد
1100زامی توانندشرکت هاوکارمندانخویش فرماها،تمامومی شودتولیدسازمانوافرادشغلیمسیرساختنبرايآموزشیمطالبفرانشدر

.ببرندبهرهحرفه ايآموزشویدئومحتوايساعت2000ازبیشودرس

فرانش: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.faranesh.comپلتفرم فروش دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

ییپلتفرم آنالین، تولید محتواي ویدئو: فناوري هاي کلیدي

6و 3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://faranesh.com/
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فعالیت.مدآوجودبهکاربازارتقویتوانسانیمنابعساختنتوانمندهدفبارهنماشرکتاززیرمجموعه ايبه عنوان95پاییزدرکالجرهنما
درکهافراديهموداردنیازتخصص هاآنبهکاربازارهمکهاستپرمخاطبیدرحوزه هايکارآموزيدوره هايبرگزاريکالج،رهنما

بهتباطی،اروفنیتوانایی هايآوردندستبهوعملیآموزشدوره ها يکردنتجربهمهارت ها،آنکسببامی توانندهستندمناسبشغلجستجوي
کهاستنایکالجرهنمامطلوبچشم انداز.شوندکاربهمشغولحرفه ايمحیط هايدروشدهکاربازارواردتاثیرگذاروحرفه ايکارنیرويیکعنوان
وسابقهنداشتندلیلهبشخصیهیچتاکندتوانمندکار،سابقهوتحصیلیرشتهازفارغجنسیت،وسنگرفتننظردربدونرامشتاقومستعدافراد

شرکتیبه عنوانکالجرهنمارهنما،شرکتدرفعالیتازسال4گذشتازبعداکنون.نکشددستاستعدادشورویاکردندنبالازواقعی،کارتجربه
.دادخواهدادامهراخودمسیرمستقل

رهنما کالج: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.rahnemacollege.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

ییپلتفرم آنالین، تولید محتواي ویدئو: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://rahnemacollege.com/
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فعالیت هايبا)...وتوزیعتبلیغات،فروش،(بازاریابیحوزهدرکهاستشرکتیTMBA.استTMBAگروهاعضايازیکیبازارسازان،آموزشگاه
وزشی،آمپروژه هايانجامدرگروهارزندهتجارباساسبربازارسازانآموزشگاهدرآموزشیبرنامه هاي.می کندارائهتحقیقاتیوآموزشیمشاوره اي،
باآنهانطباقاوآموزه هابودنکاربرديبرخاصیتاکیدبرنامه هااینطراحیدرروایناز.استگرفتهشکلمتعدد،سازمان هايدرمشاورهوتحقیقاتی
بهکه مدتمیانبرنامه هاي؛آموزشیجامعدوره هاي:می کندبرگزاردورهنوعسهآموزشگاهاین.داردوجودکشورکسب وکارمحیطوبازارتغییرات
ه هايدور.استگرفتهصورتشغلهرشایستگیمدلاساسبردوره هااینطراحی.می پردازدفروشوبازاریابیحوزهتخصصیمشاغلآموزش

.می شودآموزشیجلسه5تا3شاملدورههر.استفروشوبازاریابیمهارت هايودانشآموزشمختصکهکوتاه مدتدوره هایی؛کاربردي
رافروشوبازاریابیحوزهدرسازمان هاآموزشینیازهاي،TMBAگروهاستعدادشناسیومشاورهدپارتمانهمکاريبا؛اختصاصیآموزش هاي

.می کنداجراوطراحیسازمانبرايآنهابامتناسبآموزشیبرنامه هايوکردهشناسایی

آموزشگاه بازارسازان: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.marketingschool.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

ییپلتفرم آنالین، تولید محتواي ویدئو: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1388: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان بازاریابی و فروش: گروه مخاطب

https://marketingschool.ir/
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وخودیانساننیروينیازمندي هايتأمینوکشوردرنرم افزاريدانشتوسعه هدفبااستبرنامه نویسیمدرسهیکشریفمکتب
.استدادهقرارخودکاردستوردررااطالعاتفناوريعرصهدرپیشرفتبهعالقه مندومتعهدجوانانتربیتاطالعات،فناوريشرکت هاي

درراآنانالاشتغواستخدامفرصتاطالعات،فناوريحوزهبهعالقه مندافرادتوانمندسازيباکهاستواسطیحلقهمکتب
عملیاتیوکارگاهیبه صورتو)هفتهدرروزدوشکلبه(ماه5تا4طیشریفمکتبآموزشی استخدامیدوره هاي.می کندفراهمشرکت ها

الزامیدوره هاایندرحضوربراي.شدخواهندکاربازارواردبه تدریجشغلیوفنیمهارت هايکسبازپسدوره هااینفارغ التحصیالن.می شوندبرگزار
.استضروريمرتبطبانیمبااولیهآشناییهمچنینوفراوانپشتکاراستعداد،داشتنامانیست،کامپیوتربامرتبطدانشگاهیرشته هايدرتحصیلبه

مکتب شریف: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.maktabsharif.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

خــالق

https://maktabsharif.ir/
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پیامطراحیدربارهفیمختلمحتواهايهفتگیبه صورت.می شودمنتشرپیامانتقالوتوسعهطراحی،دربارهمحتواهاییکانتنت برگر،در
درمفیدتاب هايکاین،برعالوه.می شوندعرضهویدئوییوصوتیمتنی،به صورتمحتوااستراتژيوعمومیروابطمحتوا،توزیعوتوسعهاثربخش،

.می شوندمعرفینیزمختلفپادکست هايوابزارهامحتوا،تولیدحوزه

کانتنت برگر: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.contentburger.coبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

حق اشتراك : مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه تولید محتوا و نویسندگی: گروه مخاطب

https://contentburger.co/
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این1392سالدروکردآغاز1390سالازراخودفعالیت،اطالعاتفناوريتخصصیدوره هايبرگزارکنندهوطراحدوسنتآکادمی
درشدهارائهتخدماکیفیتسطحبردنباالواطالعاتفناوريدانشترویجوگسترششرکت،اینتاسیسازهدف.شدثبترسمیبه طورشرکت
آنالین،بازاریابیکاربري،تجربهحوزهدرکاربرديوآموزشیتخصصیمقاالتاطالعات،فناوريدوره هايبرگزاريبرعالوه.استآموزشیفضاي
.استکرده ارائهعالقه مندانبرايراشبکهامنیتوشبکهبرنامه نویسی،محصول،مدیریتمشتري،تجربه

دوسنت آکادمی: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.docent.acبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1390: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://www.docent.ac/
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آموزشوب سایت هايازیکیامروزوکردشروعراخودفعالیتفارسیزبانبهآموزشیفیلمتولیدبا1391بهمندرفایزرلرنآکادمی
درامروزبهاتآموزشیویدئوهزارانومتخصصمدرسصدها.است)ویندوزموبایل،وب،(برنامه نویسیحوزهدرمعتبروبزرگویدئویی

ودادهپایگاه،گرافیکوطراحی،امنیتوشبکهحوزهدرآموزشیدوره هايبرنامه نویسی،برعالوه.استشدهتولیدشرکتاین
.می کندارائهنیزمهندسینرم افزارهاي

آکادمی مجازي لرن فایلز: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.learnfiles.comبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1391: سال تاسیس

مشهد: محل استقرار

عالقه مندان برنامه نویسی و فناوري اطالعات: گروه مخاطب

https://learnfiles.com/
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کمکباانیدمی توشماوبخشیدهسرعتدیدنآموزشبهلرناسمارت.شدایجادتعاملیبه شیوهبرنامه نویسیآموزشهدفبالرناسمارت
بهدادنجوابباآموزشهنگامتاشدهباعثلرناسمارتتعاملیفضاي.بگیریدفرارابرنامه نویسیزمانکمتریندرلرناسمارتتعاملیفضاي

راخودکاریزدشهرستانپیشگامانشتاب دهندهدر98فروردیندراستارت آپاین.ببخشدبهبودیادگیريبهتدریس شدهمباحثتمرینوسواالت
.کردشروع

اسمارت لرن: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.smart-learn.irبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

وعیپلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی، هوش مصن: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

یزد: محل استقرار

عالقه مندان برنامه نویسی و فناوري اطالعات: گروه مخاطب

https://smart-learn.ir/
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دوره هايازیغنمجموعه ايآموزشی،موسساتبرترینهمکاريباواستموبایلووبرويبرالکترونیکییادگیريپلتفرمیکآموزهم
دوره،زارکنندهبرگموسسهازمی توانیدآموزهمدردوره هاموفقیت آمیزگذراندنبا.می دهدقرارکاربرانشاختیاردررامختلفموضوعاتدرالکترونیکی

فردي هايمهارتومدیریتحوزهدرتخصصیمعتبروباکیفیتآموزش هايارائهآموزهماصلیرویکرد.کنیددریافتآموزشیمعتبرمدرك
.تاسموسساتوسازمان هابرايالکترونیکیآموزشمدیریتسامانهراه اندازيوسفارشی سازيآمادهآموزهمفنیتیماین،برعالوه.است

هم آموز: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.hamamooz.comبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

ن موبایلپلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی، اپلیکیش: فناوري هاي کلیدي

6و 3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://www.hamamooz.com/
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Microsoftویژهبه طور(آموزشحوزهدرفردانشفعالیت Office(برونبودموجودموثروجامعفارسیمحتوايزمانآندر.شدآغاز1381سالاز
.کرداقداممختلفمدل هايدرمحتواتولیدبهنسبت,قراردادطرفسازمان هايوشرکت هادرمطرح شدهنیازهايحسب

:ازعبارت اندفردانشآموزشیموضوعات
،...وAccess،Wordبرنامه نویسی،Excel،Accessماکرونویسی،Excelموضوعاتدرآموزشیفیلمساعت هاتولید•
MSموضوعاتدرکتابعنوان12ازبیشتدوینونگارش• Office،

MSکاربرديمحصولوابزارعنوانچندینتولید• Office.

فردانش: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.fardanesh.irبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1381: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://www.fardanesh.ir/
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جلسه83وفصل10دررامرتبطآموزشیدورهمارکتینگ،دیجیتالعالقه مندانآموزشینیازهايدقیقشناختهدفباگرشامارکتینگدیجیتالآکادمی
آموزشضايفدقیقنیازسنجیوآکادمیدانشجویانازتحلیلیاطالعاتجمع بنديازپسآکادمی،فعالیتدومسالدر.کردمنتشروتهیهآموزشی،
.بپردازددیجیتالبازاریابیحوزهآموزشیمحتوايارائهبهفاز6درتاشدآنبرگرشامارکتینگدیجیتالآکادمیکشور،مارکتینگدیجیتال

دیجیتال،بازاریابیحوزهدرروزمقاالتانتشاروترجمه:1فاز•
زیرنویس شده،به صورتجهانبرتراساتیدازمارکتینگدیجیتالآموزشیدوره هايارائه:2فاز•
ایران،اینترنتیکسب وکارهاينیازوفضابامنطبقتجربه محور،وکاربرديویژه،آموزشارائه:3فاز•
ویدئویی،محتوايفروشپلتفرمبهآکادمیسایتتغییرآکادمی،درآناندوره هايعرضهوایرانیمارکتینگدیجیتالمدرسانثبت نامامکان:4فاز•
مارکتینگ،دیجیتالمباحثومفاهیمیادگیريتثبیتوآموزشیپشتیبانیراستايدرمارکتینگ،دیجیتالآزمون هايبخشراه اندازي:5فاز•
.ویژهعضویتسیستمارتقاي:6فاز•

آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.garshadma.comبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

البرز: محل استقرار

عالقه مندان بازاریابی دیجیتال: گروه مخاطب

https://garshadma.com/
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ازبهره گیريباسپس.پرداختآموزشیخدماتارائهبهوگرفتشکل»همهبرايآموزش«شعاربا1393خرداددرلیمونادتیماولیههسته
ووبوزه هايحتوانمندمتخصصینازتیمییک ساله،شبانه روزيتالش هايومخاطبانبی نظیراستقبالازناشیفراوانبازخوردهايوتجربیات
زماناز.شدراه اندازيمناسبدسترسیباوزیبافضايیکدرکاربرديامکاناتبالیمونادآموزشیرسانهجدیدنسخه،1395مرداددرآموزش،

وطراحیهنري،برنامه نویسی،جملهازمختلفموضوعاتباآموزشیدوره500ازبیشامروزبهتاجدیدنسخهراه اندازي
ونظارتومجرباساتیدتوسطآموزشیدوره هاياینازکدامهر.استگرفتهقرارمخاطباناستقبالموردکهشدهمنتشرکاربردينرم افزارهاي

خود،یادگیريسرعتابمتناسببتوانندمختلفدوره هايدانشجویانتامی گیردقرارعزیزکاربراناختیاردروتولیدلیموناد،آموزشیکارشناسانتایید
.کنندیادگیريبهاقدامدستگاهیهررويودلخواهمکانوزمانهردر

لیموناد: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.limoonad.comبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1393: سال تاسیس

اراك: محل استقرار

عالقه مندان بازاریابی دیجیتال: گروه مخاطب

http://www.limoonad.com/
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.می شوددادهوقسکاربازارسمتبهرادانشجو،مرتبطآموزش هايارائهباکاربازارقوتنقاطشناساییازپسدانشجویارآموزشیعلمیبنیاددر
عرضهوتولیدنعت،صودانشگاهبینخلعرفعبرايبرنامه نویسیکاربازارموردنیازمواردواستانداردهاپایهبردانشجویارآموزش هايیعنی
موردتاییدرادافوخبرگانازدانشجویاراساتید.داردتمرکزبودنپروژه محوروعملیجنبهرويموردنیاز،تئوريمواردپوششضمنآموزش ها.استشده

.می شوندانتخاببرنامه نویسیکاربازاردرتجربهبا

دانشجویار: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.daneshjooyar.comبرگزاري دوره آموزشیپلتفرم: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

6و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

خراسان جنوبی: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

http://www.daneshjooyar.com/
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تواهايمحبرايآنالینپلتفرمورك،کیواقعدر.استکردهتمرکزفرديتوسعهوآموزشبرکهاستمهارتیادگیريشبکهوركکی 
.تاسفنی مهندسیوطراحیمحصول،طراحیمارکتینگ،دیجیتالکسب وکار،مدیریتمانندحوزه هاییدرویدئویی

.استارکبازاربهمهارت جویانکردنوصلوركکیهدف.کنیدخریداريراایرانسراسردرمختلفآموزش هايمی توانیدسامانهاینازاستفادهبا

کی ورك: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.keywork.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

-: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

خــالق

https://keywork.ir/


استارت آپ هاي فعال در زمینه مهارت آموزي

73

دنیااطنقدیگردرراهکارهابررسیوکارآموزيدوره هايدرافرادآموزشوفنیمدیرعنوانبهکارسال هاازپسکهاستافراديازمتشکلکارادمی
کاروندباشپروژهدلدرعملیبه صورتبتوانندافرادآندرتازدندکوتاه مدتیآموزشیدوره هايطراحیبهدستکارآموزان،آماده سازيبراي

بستنکاربهويیادگیرهدفشانکهمی دهدترتیبراباکیفیتیومنسجمدوره هايکارآموزانوشرکت هانیازبهتوجهباکارادمی.بیاموزندراحرفه اي
نظرازوفنینظرازدتوانمنانسانیسرمایه،اثربخشعملیکاروآموزشطریقازکهاستگرفتهشکلمبناوپایهاینبرکارادمی.دانسته هاست

.استدادهقرارکارآموزيوآموزشکیفیتباالترینبهدستیابیبرايراخودتمرکزتماموکندروانهکاربازاربهحرفه اياخالق

.شوندآماده هاشرکتبهتریندراستخدامبرايبرنامه نویسیمربیکناردرتامی کندکمکافرادبهکارادمیبرنامه نویسیآنالینبوت کمپ هاي

کارادمی: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.karademy.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://karademy.ir/
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وغیرفنیویفنمهارت هايتوسعهبراياستمسیريومی کندبرگزارراآنپردازسحابشرکتکهاستفشردهکارآموزيیهنیمبو
کهشدهگرفتهظرندرشرکت کنندگانبرايپروژهبرمبتنیمتنوعییادگیرياهدافدورهایندر.حرفه اي هادنیايبهورودبرايآمادگیکسب

DataوBigDataحوزهدر Scienceمی کنندکارپردازسحابشرکتواقعیداده هايباافراددوره ها،ایندر.است.

پروژه تیمهرهفته اي،10دورهایندر.بگیرندیادفشردهوحرفه ايبه طوررادادهعلومودادهکالنمباحثمی خواهندکهکسانی ستمخصوصنیمبو
.استتیمخودعهدهبربرنامه نویسی اشونرم افزارمعماريتازیرساختیکارهايازکهداردراخود

نیمبو: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.nimbo.inبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

http://nimbo.in/
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وجدیدترینبتواندداردتالشراکت.استگرفتهشکل1394اردیبهشتازکهبرنامه نویسی ستحوزهدرآموزشیوب سایتیکراکت
آمادهراخودوفرابگیرندراجهانیبه روزابزارهايوزبان هابتوانندتادهدارائهخوددورهکارآموزانبهرابرنامه نویسیآموزشیدوره هايبه روزترین

کارشده،عیسبخشایندر.استسایتآنالینآموزشبخشراکت،خدمتمهم ترین.کنندمختلفشرکت هايدراستخدامیاکسب وکارشروع
.دهدآموزشفارسی زبانانبهراجهانبرنامه نویسیابزارهايوفریم ورك هازبان ها،جدیدترینبا

وسواالتوانندبتتافراگیرانبرايبرنامه نویسیمشکالتحلبخشاست؛شدهدیدهتداركسایتایندردیگربخشسهآنالین،آموزشبرعالوه
توسعهيحوزه هادرکههستندراکتدیگربخشدوآموزشی،پادکست هايومقاالت.بدهندراآنهاپاسخمتخصصافرادوبپرسندراخودمشکالت

.می کنندتامینراافرادموردنیازمحتوايبرنامه نویسیوکاربريتجربهفردي،

راکت: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.roocket.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://roocket.ir/
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دوز،وینوشبکهآفیس،نرم افزارهايگرافیک،برنامه نویسی،حوزه هايدرمختلفآموزشیویدئوهايازپلتفرمی ستخوش آموز،
.استغاتتبلیازسایتایندرآمديمدل.می گیردقرارکاربراناختیاردررایگانبه صورتآموزش هااینتمامی.زبانوریاضیاتحسابداري،

راكاشتبهسایرینباراآموخته هایشانتاآمده اندگردهمخوش آموزدرودارندتبحرمختلفعلمیحوزه هايدرهرکدامخوش آموزتحریریهاعضاي
.باشدروانوسلیسساده،شیوه ايبهامکانحدتاشدهارائهمطالبکهاستاینخوش آموزتالش.بگذارند

خوش آموز: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.khoshamoz.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

تبلیغات: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://khoshamoz.ir/
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مکین،آموزشحوزه هاي.استکردهتکمیلپروژه محورماهه6فشردهدوره هايباراکارجووکاربازاربینفاصلهمکینکمپبوت
واردبتوانندمهارت،ازسطحهرباگرافیکیابرنامه نویسیبهعالقه مندافرادکهشدهتنظیمبه نحويدوره هااین.استگرافیکوبرنامه نویسی

بهودورهاتمامازبعدآموزشیدوره هايهزینه70%.شونداستخدامحوزهاینشرکت هايدربه راحتیماه،6اینکردنطیازبعدوشدهدوره هااین
.شودمی گرفتهسال،یکطولدرفرداستخدامشرط

.شدتاسیساطالعاتفناوريعرصهدرمتفاوترویکرديبا1390سالدرکهاست»مکینرسانهایده آلموسسه«زیرمجموعهمکین،بوت کمپ
.دادقرارمتخصصجوانِنیروهايتربیتراخودراهبردياصلیاهدافازیکیسال هااینطیدرمکینموسسه

مکین: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.makeen.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم و توافق بر تقسیم درآمد: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://makeen.ir/
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واساتیدبرترینینبآسانارتباطیبرقراريبرايمکانی ستودیزاینبه روزوکاربرديمباحثآموزشبرايآنالینی ستپلتفرمفیوژن
بزرگترینتااستنآبرفیوژن.دیزاینرهاستودیزاینبرايجامعپلتفرمیکردنبنادرفیوژنقدماولینآنالینآموزش.دیزاینمطالببهعالقه مندان

دیزاینارکبازاربهورودبرايالزمآموزش هايومقاالتبانکوبالگ،آنالین،کتاب خانهقالبدروکردهجمع آوريرادیزایناطالعاتومنابعپایگاه
.دهدقرارکاربراناختیاردر

مدرسه مجازي دیزاین فیوژن: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.dvfusion.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1399: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان به طراحی و گرافیک: گروه مخاطب

https://www.dvfusion.com/


استارت آپ هاي فعال در زمینه مهارت آموزي

79

نرم افزارمهندسیمختلفحوزه هايدررایگان،تخصصیآموزش هايتوسعههدفبا1387سالدرراgit.irوب سایتگیت،برنامه نویسیگروه
شبکه،سایت،طراحیبرنامه نویسی،زمینهدراروپاوآمریکامربیانبرترینازمختلفآموزشیویدئوهايسایت،ایندر.کردندراه اندازي

.می گیرندقرارکاربراناختیاردررایگانصورتبهآموزش هااین.استشدهتهیه...وآموزشینرم افزارهاي

گیت: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.git.irپلتفرم فروش دوره آموزشی: خدمت/محصول

تبلیغات: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1387: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://git.ir/
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همه روزهیدانودر.استکشورنقاطتمامدرکاربرديمهارت هايتوسعهماموریت اشکهاستویدیوییآنالینآموزشپلتفرمیکویدان،
.می شودارائهمتقیکمترینبافرديتوسعهوکسب وکارفروش،بازاریابی،همچونموضوعاتیدرفارسیزبانبهویدئوقالبدرآموزش هایی

عهتوسکارآفرینان،ومدیراندانشبه روزسازي.استامکان پذیرهمگانبرايموبایلبرنامههمووبطریقازهمآموزش هااینبهدسترسی
ومنعطفویدانپلتفرم.استویدانمهماهدافازبهره وريبردنباالبرايشاغلافرادمهارتافزایشوکاربهآمادهافرادفرديمهارت هاي
یادگیريمسیرمی توانویدانپلتفرمباهمچنین.می سازدفراهمرا)فروم ها(گروه هادرتعاملیآموزشامکاننیزواستافرادقابلیت هايباانطباق پذیر

.کردمدیریتراآنهاآموزشاساتید،دلخواهتدریسطراحیبامطابقوطراحیفراگیرانبرايرا

ویدان: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.vidone.irپلتفرم فروش دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

موبایلپلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی، اپلیکیشن: فناوري هاي کلیدي

6و 3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://vidone.ir/
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باتاکهاستاینبرتالش.کردآغازراخودکار1398سالازکشوردیجیتالآموزشسیستمبهبودوکمکهدفبارویشهمآموزشیمجموعه
حوزه هايردرویشهمآموزش هاي.باشدداشتهباالیییادگیريضریبکهشودپرداختهمحتواییتولیدبهنوآورانهوروزروش هايازاستفاده

.استمختلفآموزشیبسته هايیارایگانتک آموزش هايبه صورتمصنوعی،هوشوبرنامه نویسی

رويربسادمجموعهتمرکزحاضرحالدر.استکردهآغازراخودفعالیت)سادعلمیبرنامه  نویسان(سادموسسهاززیرمجموعه ايبه عنوانرویشهم
.ستاوب کاويوداده کاويهمچنینوصداومتنتصویر،پردازشجملهازمصنوعیهوشوعلمیبرنامه نویسیبرمبتنیمحصوالتتولید

)ساد(هم رویش : نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.hamruyesh.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://hamruyesh.com/
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هموارترراافرادتموفقیمسیرتاداردتالشنیکزياپلیکیشنوسایتوبدرآنارائهوکاربرديآموزشیویدئوهايتولیدبانیکزي
اساتیدحضوربا،سالمتوهنر،فناوري،کسب وکار،روانشناسیموضوعاتدرمتخصصینودانشجویانبراينیکزيآموزشیویدئوهاي.کند

.استشدهتولیدوطراحیبخشهرمتخصص

نیکزي: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.nikzee.comفروش ویدئو و دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

6و 3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

http://www.nikzee.com/


استارت آپ هاي فعال در زمینه مهارت آموزي

83

دورهطىدرواستنمودهآغازراخودفعالیترمیسشرکتقراردادطرفسازمان هايبهآموزشیخدماتارائههدفبا1383سالازمرکزاین
راستامینهدر.استدادهقرارخودپیشرفتاصلیسیاستعنوانبهراجهانیروزاستانداردهايمطابقکیفیدوره هايبرگزاريهموارهخودفعالیت
نامبا1390سالازوکردراه اندازيشرکتازمجزابه صورتراآموزشمرکزساختمانآموزش،مرکزتوسعههدفبا1388سالدررمیسشرکت
.استدادهادامهITوشبکهآموزشزمینهدرراخودفعالیتارژنگعالیآموزشموسسه

آموزشهجلسهرزمانمدت،ترمیکحالتدر.برگزاري ستقابلبوت کمپوترمیکشکلدوبهمرکزاینآموزشیدوره هايکلیبه طور
ازهروزهرصورتبهآموزش،بوت کمپحالتدر.می شوددادهاختصاصآموزشبهجلسهسهتادوهفتهطولدروشدهتعیینساعت4تا3بین

.استآموزشساعت8شاملاستانداردبه طورروزهر.می شودبرگزارعصرتاصبح

موسسه آموزش عالی ارژنگ: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.arjang.ac.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1383: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://arjang.ac.ir/
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ودکننتجربهرابهتريزندگیمی کندکمکعالقه مندانبهکسب وکاروفرديمهارت هايآموزشحوزهدرسابقهسال8بایاداپسایت
ب وکارکسوفرديمهارت هايحوزه هايسبکصاحبکهافراديواساتیدهمکاريبااستتالشدریاداپ.بدهندرشدسریع ترراکسب و کارشان

.کندمنتقلافرادبهرامهارت هااینهستند،

واريتجهوش،ارتباطیمهارت هاي،کسب وکارمدیریت،کارآفرینی،فروشوبازاریابیشاملیاداپآموزشیدوره هايموضوعات
.می گیردقرارکاربراناختیاردرمتنیوویدئوییمحتوايبه صورتآموزش هااین.استفرديتوسعه

اپ یاد: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.appyad.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1391: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

https://appyad.ir/
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.دبگذاراشتراكبهدیگرانبااطالعاتوآمارتأثیرگذارنمایشازراخودیادگیري هايگرفتتصمیم1387سالزمستاناواخراینفوگرافیکتیم
بهاینفوگرافیکتخصصیوب سایت1390سالروزهاياولیندرواستاینفوگرافیکتیمدغدغهفارسی،اینفوگرافیکخالءکردنپروفرهنگ سازي

برگزاري.استشدهتلفیقهنريومهندسیفنی،مختلفزمینه هايدرگوناگونمهارت هايازترکیبیبانفره27تیماین.شدراه اندازيفارسیزبان
ازیکاینفوگرافاصولوآننرم افزارهايوگرافیکطراحی هايحوزهدرویدئوییومتنیمحتوايتولیدآموزشی،دوره هاي

.استشرکتاینخدماتجمله

اینفوگرافیک کالج: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.infographics.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1387: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

خــالق

https://infographics.ir/
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تولیدبانایعصمهندسیحوزهرویدادهايواخبارپوششضمنمی کندتالشکهاستآنالینکسب وکارمدرسهیکصنایعشوکالج
دروینتامآموزشیرویدادهايوشغلیآگهی هايخبررسانیقالبدرراجامعهمحتوایینیازازبخشیکاربرديومناسبمحتواي

روش هاییازویسند،می نصنایعمهندسیازدرآمدکسبزمینهدرآموخته هاي شانازکالجاینموسسانهمچنین.کندنقش آفرینیآنشکوفاییراستاي
وفرازکهرفته اندنایعصمهندسیرشتهازآدم هاییسراغبه.استماندهبی نتیجهوبسته اندکاربهکهچیزهاییتااستدادهنتیجهوبسته اندکاربهکه

.می شوندآنهاقصه هايروایت کنندهوکردهتجربهرامسیرایننشیب

کالج صنایعشو: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.sanayeshocollege.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1394: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان رشته صنایع: گروه مخاطب

https://sanayeshocollege.ir/
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.زدساآمادهکاريجامعهدرحضوربرايرابسیاريدانشجویانتوانستهکسب وکاروهنرحوزه هايدرآموزشسابقهسال10ازبیشباایدهموسسه
ومارکتینگتالدیجی،برندینگ،مارکتینگ،تبلیغاتتخصصیدوره هايآموزشبهکسب وکارمدرسهایجـادباایدهآموزشگاه

شن،انیمیجواهر،وطالطراحیوب،طراحینقاشی،گرافیک،جامعدوره هايآمـوزشباایدههنريمدرسههـم چنین.استپرداختهعمومیروابط
.ندکتربیتدرآمدزاییوکاربازاربهورودبرايراحرفه ايهنرجویانتوانستهبازيطراحیولباسومدتصویرسازي،عکاسی،فیلم سازي،

حرفه ايوییسمت وسوشناساییراخودتوانمندي هايتامی کندهنريرشته هايدست اندرکارانوعالقه مندانبهشایانیکمکآموزشیدوره هاياین
.کنندآغازخودعالیقبراي

موسسه فرهنگی هنري ایده : نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.ideaschool.irبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

-: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان رشته هنر: گروه مخاطب

https://ideaschool.ir/
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راوبطراحانوبرنامه نویسانبهترینتاشدهموفق،دانشجویانبهمهارت آموزيوتدریسامردردرخشانسابقه ايباآتریاآموزشیموسسه
بامثبتهمکاريهمچنینودانشجویانوخودتوانمندي هايتوسعهومداومپیشرفتقبالدرراخودآتریا،.دهدهدیهایرانبرنامه نویسیجامعهبه

تولیدردراخودتوانتمامروایناز.داردباورمی شود،افرادتعالیموجبکهفرديمهارت هاياشتراك گذارياصلبهومی داندمسئولیدانشجویان
طراحیوویسیبرنامه نتخصصیزمینه هايدرآموزشیپکیج هايباکیفیت ترینآن،حاصل.استبه کاربردهآموزشیمحتوايبهترین

.استشدهوب

موسسه آموزشی آتریا: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.atriya.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3فرصت / چالش: مسائل راهبردي

-: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عالقه مندان حوزه فناوري اطالعات: گروه مخاطب

http://www.atriya.com/
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بازاریازنشناساییابتداهمانازکانونهدف.گرفتشکلتهراندانشگاهکارآفرینیکانونعنوانتحتو1396سالدرآمانجآکادمیاولیههسته
.بودکاربازاربهورودبرايخبرهبرنامه نویسانوطراحانمتخصصان،تربیتوکار

بازاروردنیازمتخصصیمهارت هايکسببابتواننددانشجویانچنان کهاست،پروژه محوروکاربرديآموزش هايارائهدنبالبهآمانجآکادمی
نیازووندشکاربازاربهحرفه ايورودآمادهمعتبر،شرکت هايباتجربهمتخصصانکناردرچالش برانگیزپروژه هايوعملیکارگاه هايقالبدرکار،

باآنهادررفرمایانکاوبرساننددرآمدزاییبهرادانشجویانبتوانندکهمی گیردنشانهرادوره هاییدقیقاآمانج.کنندبرطرفراکارفرمایانوشرکت ها
وبودهپرمخاطباربسی،دیجیتالمحصوالتطراحیوبرنامه نویسی،مارکتینگحوزه هايحاضردرحال.باشندمواجهمتخصصنیرويکمبود
.داشتخواهندایرانازخارجوایراندردرخشانیآینده

آکادمی آمانج: نام شرکت

مهارت آموزي: حوزه فعالیت

www.amanjacademy.comبرگزاري دوره آموزشی: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

3و 2فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و دانش آموختگان: گروه مخاطب

https://amanjacademy.com/
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تولیدحوزهدرروز10000فعالیتعمده.کندگرداوريجایکاست،نیازبهترشغلیزندگیساختنبرايراآنچههرکهاین»روز10000«تالش
موفقیتوغلشجستجويمهارت هايتحصیلی،رشتهانتخابچگونگیشغل،انتخابچگونگیموضوعاتبامتنیمحتواي

حامیبه عنوانشریفصنعتیدانشگاهفناوريوعلمپارك»روز10000«راه اندازيدر. ستفرديتوسعهحوزهکتاب هايخالصهوشغلی
.می کندهمکاري

روز10000: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.10000rooz.irتولید محتوا در حوزه هدایت و مشاوره شغلی: خدمت/محصول

-: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6و 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

http://www.10000rooz.ir/
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تحقیقاتبامجتمعاینپژوهشیگروه،1396شهریوردر.استکردهآغازراخودفعالیت1389سالازدانشپرگارمشاوره ايومهارت آموزيگروه
ابیارزیحوزهوارد،!!!)…کنعوضرومسیرت(شعارباحرفه اي،وفنیآموزش هايبرعالوهگرفتتصمیمخود،مخاطبانوهدفجامعهازگسترده

مسیردرمهارت آموزينهایتدروزندگیمهارت هاي،کارآفرینیروحیهوخالقیتآموزش،استعدادسنجی،اولیهروان سنجیو
وداردایراندرااروپاستعدادسنجیوخالقیتانجمنانحصارينمایندگیموسسهاین.کندکاملرامخاطبینتوانمندسازيمراحلوشدهاستعدادها

.استفعالسالگی،94تا4سنازشغلیوتحصیلیپشتیبیانی هايواستعدادهاشکوفاییورشدحوزهدر

پرگار دانش: نام شرکت

هدایت و مشاوره شغلی: حوزه فعالیت

www.pargaredanesh.comمشاوره شغلی و مهارت آموزي: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6و 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم افراد: گروه مخاطب

http://pargaredanesh.com/
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پیشنهاده،رزومقالبتغییرمانند(حرفه ايرزومه سازاینامکاناتازاستفادهباراخودتحصیلیرزومهوکاريرزومهمی توانیدسی وي رزومهدر
.بگذاریداشتراكبهآنالینبه صورتحتییاکنیددانلودPDFفرمتدروبسازید)رزومهساختراهنمايورزومهپیش نمایشکاربردي،عناوین

.بنویسنداشتباهنکمتریباحرفه ايرزومه ايتامی کندکمککارجویانبهرزومه نویسیبرايآموزشیمحتواهايانتشارباسایتاینهمچنین

سی وي رزومه: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.cvresume.irساخت رزومه آنالین: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://cvresume.ir/
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یافتنبرايضروريمواردآموزشباومسیرابتدايازهمراهیاین.کندهمراهیشغل شاناولینیافتنمسیردرراافرادمی کوشدپیمون
کناردر به قدمقدم،متفاوتخدماتوکاربرديمحتوايارائهباپیمون.می شودختمکارآموزيوشغلیفرصت هايمعرفیبهوشدهشروعشغل

افرادبهمونپی.آوردفراهمبراي شانراسازمان هابابهترارتباطبرقراريفرصتوکردهکمکآنهاشدنتوانمندتربهتامی کندحرکتشغل اولی ها
وشغلیصاحبهمبرايوبنویسندرزومهچطورکنند،شروعکجاازبایدشغلی شان،مسیرشروعبرايبدانندتامی کندکمک

توصیه هاي،رزومه نویسیشغلی،جستجويحوزهدرپیمونمحتواهاي.کنندانتخابهمکاريبرايراشرکتیچهوشوند،آمادهکارشروع
.استمختلفمشاغلنمونه رزومه هايارائهوشغلی

پیمون: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.paymoon.workتولید محتوا در حوزه هدایت و مشاوره شغلی،  ساخت رزومه آنالین: خدمت/محصول

-: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://paymoon.work/
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همه.استشدهراه اندازيوطراحیدارند،رزومهایجادبهنیازکهافراديهمهبهرزومهساختسرویسارائههدفباآنالینرزومه سازوب سایت
.کنندذخیرهPDFفرمتباخودرزومهوکردهاستفادهسایتاینمختلفقالب هايازمختلفمشخصاتوتوانمندي هابامی توانندافراد

رکت هاشبرايراخودرزومه هايمی توانندعالقه مندافرادوکردهفراهمنیزراشرکت هابهرزومه هاارسالامکانسایتاینرزومه ساز،برعالوه
.کننداستفادهنیزسایتدرفراهم شدهشخصیت شناسیآزمون هايازمی توانندهمچنین.بفرستند

سی وي بیلدر: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.cvbuilder.meساخت رزومه آنالین: خدمت/محصول

فروش مستقیم: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

-: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://cvbuilder.me/
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شرکتیوتحصیلیکاري،رزومه هايساختوطراحیزمینهدرحرفه ايوامنمحیطیایجادهدفبا1397سالدرفارسیرزومهوب سایت
وکردهایجادخودنیازهايبهبستهونحوبهترینبهراخودتحصیلیوکاريرزومهتابودخواهیدقادرفارسیرزومهدرشما.استکردهآغازراخودکار

.بگیریدخروجی

فراهمویانکارجبرايراشغلیدرخواستثبتامکانومی دهدنمایشنیزرامختلفشرکت هايشغلیفرصت هايرزومه،ساختبرعالوهسایتاین
.استکرده

رزومه فارسی: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.resumefarsi.irساخت رزومه آنالین: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://resumefarsi.ir/
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اینبرعالوه.دکننمنتشرراکارهاي شاننمونهوبسازندراخودحرفه ايرزومهبتوانندتاکردهفراهمافرادبرايرافرصتایناتباکس
.بفرستندشرکتبرايرادرخواست شانکارجویانتاکنندثبتاتباکسدرراخودشغلیفرصت هايمی توانندشرکت هاي

.کرداستفادهاشتراك،حقخریدبامی تواندراسایتاینافزودهخدماتامااست،رایگاناتباکسرزومه سازسرویسازاستفاده

اتباکس: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.atbox.ioساخت رزومه آنالین: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://atbox.io/


شرکت هاي فناور ایرانی موثر بر اشتغال پذیري

جذب و استخدام . 4,21



استارت آپ هاي فعال در زمینه جذب و استخدام

99

تحتآموزشیدورهبرگزاريو)ATS(جذبجامعسامانهآنالین،رزومه سازمانندخدماتیفعالیتشابتدايدر.کردکاربهشروع»تلنت یاب«نامباو1395سالازشرکتاین
شرکتهبمتعلقسامانه ايکاربوم.استگرفتهپیرافعالیتشبرنداینباامروزتاودادنامتغییر»کاربوم«بهشرکتاین96بهمندر.می دادارائهرا»وب یاد«پلتفرم

توانمندسازيهتجکارجویانموردنیازخدماتازکاملیمجموعهواستبهترشغلیزندگیداشتنبهکمکهدفباسابین،آریاانسانیسرمایهتوسعهدانش بنیان
.می کندارائهشغلیزندگیدر

برندرفیمعکارجویان،حرفه ايمعرفیبرايآنالینانگلیسیوفارسیرزومه سازشغلی،انتظاراتشناختبرايخودشناسیتست هايشاملخدماتاین
محتوايوقاالتمشغلی،فرصت هايآخریناطالع رسانیبراياستخدامیآگهی هايانتشارآنها،کارمحیطوفرهنگباکارجویانآشناییبرايسازمان هاکارفرمایی

.استکارمحیطدرکارجویانعملکردارتقايبهکمکبرايآموزشی

کاربوم: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karboom.ioجستجوي شغل، روزمه ساز، برگزاري دوره، تست شخصیت شناسی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

6و 5، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://karboom.io/
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استخدام،وجذبابزارهايومتدهاامکانات،به روزترینارائهکناردرکشورسراسراستخداماخباروفراخوان هاشغلی،آگهی هايانتشاربامی کوشداي استخدام
انتشاروشوريکاستخدامیآزمون هاياخباراطالع رسانیومعرفیبرشرکتایناصلیتمرکز.کندفراهمکشورکارفرمایانوکارجویانجامعهبرايکارآمدوحرفه ايمحیطی

.شهرستان هاستسایروتهراندربانکیودولتیآگهی هاي

اي استخدام: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.e-estekhdam.comجستجوي شغل، آزمون هاي استخدامی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1391: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://www.e-estekhdam.com/
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خارجی،وداخلیشرکت5000بربالغوآمده انددرآنعضویتبهایرانیمدیرانومتخصصانجامعهازنفرمیلیونیکبهنزدیککهاستاستخدامیسایتوبایران تلنت
مستقیمارتباطایجادبرايآنالینخدماتارائهبا1383سالازگامتالینآریاشرکتمدیریتومالکیتتحتایران تلنتسایت.می دهندانجامآنطریقازراخوداستخدام هاي

.شدراه اندازيکارفرمایانوکارجویانمیان

سراسردرراحرفه ايوکاريفرصت هايبهترینیافتنامکانانگلیسیزبانبهمسلطومتخصصافرادبرايسرویساین.استآنالینکامالسرویسیکایران تلنت
.می سازدفراهمشرکت هابهتریندرایران

؛راهنمايغلیشمسیر.شودپرداختیادریافتبایدکهحقوقمیزانمحاسبهوبررسیبرايسامانه اي؛ایران ساالري:داردزیرمجموعهسهایران تلنتاین،برعالوه
وشغلیرصت هايفثبتبرايسامانه اي:تلنت کوچ.شدندفارغ التحصیلرشته ايچهازکهمختلفحوزه هايدرشاغلمتخصصینمعرفیوکارتاتحصیلازشغلیمسیر

.تازه فارغ التحصیالنمخصوصرزومه سازي

ایران تلنت: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.irantalent.comجستجوي شغل، رزومه ساز، نمایشگاه کار آنالین، محاسبه حقوق: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6و 5، 4فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1383: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

http://www.irantalent.com/
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فرصت وتخدام اسآگهیرزومه،ازجامعیاطالعاتیبانکشاملآنالیناستخدامیسرویساین.استشرکت هاهمکاریابیواستخدامفرایندتسهیلکاربانکرسالت
.می سازدفراهمکارجویايمتخصصینوکارجویانبرايشرکت هادرکاریابیجهتراانتخاب هاازگستره ايکهاستشغلی

کارتعاون،وزارتیردولتیغکاریابیوشغلیمشاورهموسسه هايمختص)الکترونیکی(مجازيفعالیتمجوزدریافت کنندگاناولینازآریناساماندادهشرکتبهمتعلقکاربانک
یازمندي هايناطالع رسانیمشاغل،شدهبنديطبقهارائهاستخدام،ومشاغلکار،اطالعاتیبانکواینترنتیکاریابییکبعنوانکاربانکهدف.استاجتماعیرفاهو

.استافرادکاریابیمهارت هايارتقايوکشورشغلیواستخدامی

کاربانک: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karbank.irجستجوي شغل، رزومه ساز: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1390: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://karbank.ir/
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درراایرانوفشریکارنمایشگاه هايمختلفادوارموفقبرگزاريتجربه،استخداموکاریابیخدماتجامعبستهارائه دهندهاولینبه عنوانویژنجاب
عتبرترینمباهمکاريوآموزشیدوره هايپیشنهادکمکبهتوانمندي هاارتقايخودشناسی،تست هايدوزبانه،رزومه سازانطباق،هوشمندسیستم.داردخودکاريکارنامه

.استجاب ویژنمتمایزویژگی هايازاستخدام،برايسازمان ها

جاب ویژن: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.jobvision.irجستجوي شغل، رزومه ساز، تست شخصیت شناسی: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6و 5، 1فرصت / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://jobvision.ir/
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کارجویانبه،آنالینرزومه سازوسازمان هاوشرکت هامعرفیباهمچنین.می کندارائهکاریابیخدمات،شرکت هاازاستخدامیآگهی هايانتشارباجابینجا
می کندکمکانکارجویمهارتارتقايبهشغلی،موفقیتوشغلجستجويزمینهدرمحتواتولیدبااین،برعالوه.کنندپیدابهترراموردنظرشانشغلتامی کندکمک

جابینجا: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.jobinja.irجستجوي شغل، رزومه ساز: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://jobinja.ir/
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انتشاروثبتامکانبانی کاردر.استکاربهمشغولهدهانتینگوکاریابیاستخدامی،خدماتارائهحوزهدرکهاستآنالینکاریابیواستخدامسامانهیکبانی کار
دهندهارائههمچنینبانی  کار.استشدهفراهمکارجویانبرايراشغلیدرخواست هايارسالامکانوکارفرمایان،برايرامیان پایهوپایهمشاغلحوزهدرشغلیفرصت  هاي

.استکشوردرمختلفسازمان هايبرايشغلیرده  هايتمامدرارشدومتخصصنیروهاياستخداموجذببرايهدهانیتنگخدمات

.دهدپیشنهادنهاآبهراشغلیفرصت هايمتناسب ترینهوشمند،الگوریتمتاکنندثبتکاربانیسامانهدرراخوداطالعاتممکنزمانکوتاه تریندرمی توانندکارجویان
.کنندپیداراغلیشفرصتآناحرازبرايراافرادبهترینکارفرمایان،وکارجویانورودياطالعاتاساسبرتامی دهندقرارسامانهراخودشغلیفرصتراحتیبهنیزکارفرمایان

بانی کار: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.banikar.comجستجوي شغل: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

-: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://banikar.com/


استارت آپ هاي فعال در زمینه جذب و استخدام

106

صفحهلینکاشتراك گذاريتاداردتالشکارنامک.شدراه اندازي95سالدرکارجویانوکارفرمایانبرايسریع تروساده ترراه حلیارائههدفباکارنامکوب سایت
.کنیمآنچاپوارسالجایگزینرا)رزومه(کارنامک

:می کندارائهراذیلخدماتکارنامک
لینک،طریقازآنبه اشتراك گذاريو)رزومه(کارنامکثبت•
شغلی،آگهیارسالوکسب وکارثبت•
.شغلیآگهی هايبرايکارنامکارسال•

کارنامک: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karnamak.irجستجوي شغل، رزومه ساز: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://karnamak.ir/
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کارجویانوانکارفرمایآسان تردسترسیبرايمداجابسایت.می شدحسشدتبهنساجیوپوشاكمد،صنعتخالیجايکاریابیسایت هايمیاندرکهآنجاییاز
.استشدهایجادخالاینکردنپرونساجیوپوشاكمد،تخصصیزمینهدر

همچنین.کنندخداماستراخودمدنظرنیرويسادگیبهمی توانندخودآگهیاولینرایگانثبتباکارفرمایان.استکاریابیواستخدامروندتسهیلمداجابهدفاصلی ترین
.کنندپیدادقیق تروسریع ترراخودمناسبشغلتاکردهمعرفیکارفرمایانبهبهترراخودتوانایی هايمی توانندخودشغلیرزومهساختنباکارجویان

مداجاب: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.modajob.irجستجوي شغل: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

کارجویان حوزه مد و پوشاك: گروه مخاطب

https://modajob.ir/
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شدهایجادیالنتازه فارغ التحصودانشجویانبرايکارآموزيوشغلیفرصت هايمعرفیهدفباواستایران تلنتکاریابیسایتزیرمجموعه هايازکوچتلنت
.کنندفراهمدانشگاه هااینالتحصیالنفارغودانشجویانبینازراخودنیروهايتاشدهایجادشرکت هابرايفرصتاینکشوردانشگاه هايبرترینباارتباطباهمچنین.است
.استمخاطبانازدستهاینبرايآنالینشغلیمصاحبهوکارنمایشگاهبرگزاريتلنت کوچ،اصلیفعالیت هايازیکی

تلنت کوچ: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.talentcoach.irجستجوي شغل، نمایشگاه کار آنالین: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://talentcoach.ir/
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مناسبیجایگاهدردانشجویانمی کندتالشکاروژهطرح.استصنعتبهعالقه مندومستعددانشجویانآشناییوورودبرايمناسببسترایجادکاروژههدف
وشرکتبرايزيکارآمودورهنتیجهدر.باشدداشتهوجوددانشجویانتوانایی هايباشرکتنیازهايبینتطابقحداکثرکهگونه ايبهگیرند،قرارکارخانجاتوشرکت هادر

.می شودواقعمؤثردانشجو

.یابدقاارتدانشجویانکارآموزيدوره کیفیتتامی کندبرگزارمختلفیآموزشیدوره هايطرح،درحاضردانشجویانبرايکارآموزيدوره حیندروشروعازپیشکاروژه
ه صورتبرادورهکیفیتوکندبرطرفرااحتمالیمشکالتتامی دهدقرارموردپایشراشرکتودانشجویانوضعیتمستمربه صورتکارآموزيدوره طولدرهمچنین
.دهدبهبودروزافزون

خودارآموزيکمحلدرکهتجربه ايبرعالوهکارآموزانتامی کندبرگزارتخصصیصنعتیبازدیدهايطرح،درحاضردانشجویانبرايکاروژهکارآموزي،دوره گذراندنکناردر
.شوندآشناخودرشته بامرتبطصنعتیمحیط هايسایربامی کنندکسب

کاروژه: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karoje.comمعرفی فرصت کارآموزي: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

6و 5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن: گروه مخاطب

https://karoje.com/
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کاراندرراخودموردنظرشغلیعنوانکافی ستمی گردید،کاردنبالبهاگر.استایراندرمشاغلواستخدامیآگهی هايجستجويهوشمندموتوراولینکاران
بهتریندمی توانیشماشغلی،آگهیهزارانبیناز.دهدنمایششمابهیک جاوکردهجمع آوريراوبسراسرشغلیفرصت هايتمامکاران،جستجويموتورتاکنیدوارد

.باشیدسرگرداندیگرسایت هايدرنیستنیازيدیگروکنیدپیداراخوداستخدامیفرصت هاي

کاران: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karan.irجستجوي شغل: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://karan.ir/
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راخودهارت هايممی توانندکارجویانشده،رونماییوپشتیبانیپالسکارجواجتماعیشبکهتوسطجوانکارجویانبهکمکبرايکهخودسرویسدرپالس،کارجو
باهمچنین.ندکندریافترادرآمدي شانحدودومهارتبرايدرخواستتعداددربارهگزارشیوکنندجست وجوکاربازارنیازموردمهارت هايپرتقاضاترینبیندر

خواهندکاربازارنیازاببیشتريآشناییکارجویانترتیباینبه.می شودپیشنهادآنهابهمی شودکارجویاندرآمدافزایشباعثکهمهارت هاییکارفرمایانتقاضايبهتوجه
.کنندانتخابرامناسبیشغلاستعدادهایشانوتوانمندي هابهتوجهبامی توانندوداشت

کارجوپالس: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karjoo.plusشبکه اجتماعی کارجویان: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، اپلیکیشن موبایل: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://karjoo.plus/
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نواعاجستجويامکان.استشدهطراحیشغل یابیمتدآخریناساسبر،استخدامآگهی هايوشغلیفرصت هايجستجويحرفه ايسایتاستخدام،الو
آگهیهردراريهمکثبتباهمچنین.استشدهفراهمموردنیازتحصیلیرشتهوکارمحلهمکاري،نوعجنسیت،وسنشغلی،عنوانمشاغل،عمومیوسنتیدسته بندي
.می شودایجاداستخدامیکارجویانوکارفرمایانبینموثريارتباطاستخدام،

الواستخدام: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.alloestekhdam.comجستجوي شغل: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1395: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://alloestekhdam.com/
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کاربهشروعپرانگیزهوجوانتیمیبا1398سالدرخود،کاربرانبرايبهترشغلیزندگیآوردنفراهمهمچنینوکاریابیواستخدامفرآیندبهجامعنگاهیباچراغسامانه
راغچدر.می دهدارائهکشورسطحدرمنحصربه فردوجامعخدماتیاستخدام،وآموزشکاریابی،زمینهدرشرکت هاوافرادنیازهايرفعهدفباسامانهاین.استکرده

سازمان هايو هاشرکتمعتبرترینبرايوساختهمتنیمحتوايقالبدرراخودرزومهمی توانندممکنزمانسریع تریندروراحتیبهکارجویان
قالبرددوره هااین.شدبهره مندنیزکاربرديومهارتیتخصصی،آموزشیدوره هايازمی توانچراغدرنیست؛کاریابیسامانهیکصرفاچراغ.کنندارسالکشور

روانشناسیی،شناسشخصیتتست هايبه روزترینانجامامکانبهمی توانسامانهایندرموجودخدماتدیگراز.می شوندارائهآنالینآموزشیدوره هايیاآموزشیویدیوهاي
.کرداشارهکارجویانبرايشغلیو

چراغ: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.cheragh.comجستجوي شغل، مهارت آموزي: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین، محتواي ویدئویی: فناوري هاي کلیدي

6و 5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1398: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

http://www.cheragh.com/
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وتجربهحسطمهارت ها،همکاري،نوعشغلی،عناوینبارامختلفمشاغل،سادهبسیاروحرفه ايبه صورتکهاستمشاغلمعرفیواستخدامیسایتباجاب،
140,000ازشبیباباجاب،دراستخداموشغلیتنوع.می دهدقرارجستجوموردشفافومجزابه صورترااستخدامیجزئیاتتمامومشاغلدسته بندي

.شددخواهیآشناسازمان هااستخداموشغلیمقاالتانواعومهارت هاوشغلیعناوینباباجاب،استخدامیبالگدر.استبزرگوکوچکشهر100ازبیشدراستخدامآگهی
.استقابل مطالعهباجابدردولتیاستخدام هايوتهراناستخدامیاخبارآخرینهمچنین

باجاب: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.bajob.irجستجوي شغل، مهارت آموزي: خدمت/محصول

حق اشتراك: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1396: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب

https://bajob.ir/
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وشرکت هادرلمشاغسایروطراحیمهندسی،مدیریتی،اطالعات،فناوريونرم افزارحسابداري،ومالیفروش،بازاریابی،مثلشغلیگروه هايتمامبرايکارپیشهسایتدر
.داردوجودشغلیفرصتشهرهاتمامیدرمعتبرسازمان هاي

وینبهترایرانسراسراستخدامیاخباروفراخوان هاشغلی،فرصت هاياستخدامی،آگهی هايانتشارباکهاستتالشدرهموارهکارپیشهگروه
.کندفراهمکارجوهابرايرواستخدامشرایطمناسب ترین

کارپیشه: نام شرکت

جذب و استخدام : حوزه فعالیت

www.karpishe.comجستجوي شغل: خدمت/محصول

فروش مستقیم، تبلیغات کلیدي: مدل درآمد

پلتفرم آنالین: فناوري هاي کلیدي

5فرصت  / چالش: مسائل راهبردي

1397: سال تاسیس

تهران: محل استقرار

عموم کارجویان: گروه مخاطب



شرکت هاي فناور ایرانی موثر بر اشتغال پذیري

جمع بندي. 5,21
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اندازهکههدمی دنشانکلیبررسی هايامابوده،بیشتربسیاردیگر،حوزهدونسبتبهاستارت آپ هاتعداداست،مشخصکهطورهمان»مهارت آموزي«حوزهدر

به1394سالازایراندرااستارت آپ هاینبیشترکنیم،دقتتاسیس شانسالبهاگر.هستندنوپاوتازه تاسیساکثرااینکهیااستکوچکنیزاستارت آپ هااین

.نداشته اندرشدکافیمیزانبههمچناناماشده،گرفتهکاربهشرکت هاایندرمناسبیآموزشیمدل هايوایده هاغالبا.گرفته اندشکلبعد

فروشبرايدورهبااليعددآنتبعبهودورهاجرايوطراحیبااليهزینهمهارت آموزي،استارت آپ هايدرکمرشدایناصلیدالیلازیکی

مقیاسدرموماعاینهاوبرنمی آینددوره هااینبااليهزینهپساز،)هستندتازه فارغ التحصیالنودانشجویاناغلبکه(دوره هااینمخاطبان.استآنمستقیم

.دارندپایین تريپیشرفتنرخ،)...وآي تیفینتک،(دیگرحوزه هاياستارت آپ هاينسبتبهودادهادامهرافعالیت شانکم

Incomeبهکهدرآمديمدلاین.استشدهبرطرفجدیديدرآمديمدلطراحیباچالشاینمی رسدنظربهجهانی،استارت آپ هابررسیبا Share

Agreement)می تواننددگانشرکت کننیعنی.می کنداستخدامشبرمشروطشرکت کنندهبرايرادورههزینهپرداختاست،معروف)درآمدتقسیمبرتوافق

ازکهانیجهتجربیاتشرکت هايازبرخی.کنندپرداخت)ماهچندمدتبه(شغل شاندرآمدازبخشیازرادورههزینهاستخدام،صورتدرودورهگذراندنازبعد

:می کننداستفادهدرآمديمدلاین

مهارت آموزي
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جستجويحوزهدرمحتواتولیدیکیبوده؛موردتوجهداخلیاستارت آپ هايدراصلیایدهدوکنونتا.هستندکمبسیارایراندرمشاورهوهدایتحوزهشرکت هاي

.می کنندکمکافرادحرفه ايرزومه نویسیروندبهوهستندرزومه سازکهاستارت آپ هاییدیگريوشغلی

شغلیتجويجستوانمنديافزایش«بر»شغلیمشاورهوهدایت«حوزهجهانیِ استارت آپ هاياغلبجهانی،تجربیاتکتابچهدرمطرح شدهایده هايبامقایسهدر

زیردرکت هاشراینازنمونه اي.دارندتمرکز»دیگردانشجویانوفارغ التحصیالنیاسازمان هامدیرانوکارمندانباشبکه سازي«و»مشاغلمعرفی«،»افراد

:*استشدهآورده

هدایت و مشاوره شغلی

PathMotion
.  راك می گذارندپلتفرم بحث و گفتگو که در آن کارمندان شرکت هاي مختلف، داستان هاي شغلی خود را براي پاسخ به سواالت کارجویان به اشت

Firsthand
دانشوتجربهازفادهاستویکدیگربا)...وکمبریجهاروارد،آکسفورد،(مختلفدانشگاه هايفارغ التحصیالنودانشجویانارتباطبرايپلتفرمی

.شغلپیشرفتیاشغلکردنپیدابرايآنها

Imployable
سب مهارت هاي اپلیکیشن موبایل با هدف همراهی و کمک به کارجویان براي شناخت توانایی ها و اهدافشان، پیدا کردن شغل مورد نظرشان و ک

.الزم براي دستیابی به آن شغل

.براي مشاهده اطالعات تکمیلی این شرکت ها و ایده هاي شرکت هاي دیگر به فایل کتابچه تجربیات جهانی حوزه اشتغال پذیري مراجعه کنید* 
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اینحاضرحالدر.»مهارت هاستاینآموختننحوهوشغلآنکسببرايالزمتوانمندي هايومهارت هامشاغل،دقیقمعرفی«حوزه،ایندربعدينکته

.استامل تريکوبهینه ترمحتوايتولیدوبیشترتوجهنیازمنداماشده،مطرحایرانیاستارت آپ هايوسایت هادرموثر،چنداننهوپراکندهبه صورتموضوع

:استشدهآوردهزیردرکرده اند،استفادهراهکاراینازکهجهانیتجربیاتشرکت هاياینازنمونه اي

هدایت و مشاوره شغلی

CareerIgniter
ارهدربمحتواتولیدمشاغل،اینمعرفیو)...وکتاب دارمعمار،مهندسحسابداري،(مختلفیحوزه هايشاغالنازویدئوهاییتهیه

.کارهااینشغلیمحیطوآنهابرايالزممداركودانشومهارت ها

Pathrise
.منتورینگ تخصصی در حوزه هاي خاص مانند مهندسی نرم افزار، طراحی محصول، علم داده، مارکتینگ و فروش
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ورکت هاشبرايمدلاین.نمی کنندارائهدیگريویژهخدماتوهستندکاریابیپلتفرمبهمعطوفداخلیاستارت آپ هاياکثر،»استخداموجذب«حوزهدر

.می کننداستخدامکاریابی هاازرانیروهاي شانازکمیدرصداغلبونبودهموثرچندانهستند،نیرودنیالبهکهسازمان هایی

بامتناسبصیتخصکاریابی هايراه اندازي«یا»کاندیدهاغربالگريوارزیابی«مثال.می آیددستبهآنهاازمختلفیایده هايببینیم،راجهانیشرکت هاياگر

سازمانستخدامابهمعرفی شدهمتقاضیبیشترياحتمالباوکنندمعرفیشرکت هابهرابهتريمتقاضیانمی توانندروشدواین.»خاصشغلیدسته هاي

استنیازیقیدقالگوریتم هايوزیادزمان.آنهاستسختیوبودنهزینه برروش،دواینرويپیشاصلیچالشالبته.داشتخواهدبهترياثرگذاريودرمی آید

:کرده اندفعالیتمسائلاینرويکهجهانیتجربیاتشرکت هايازنمونه اي.شوندواقعموثرروش هااینتا

جذب و استخدام

AbleJobs
ارفرمایان اپلیکیشنی براي اتصال کارجویان حوزه فروش، پشتیبانی و بازاریابی به ک

HackerRank
از کارجویانکاریابی تخصصی براي توسعه دهندگان همراه با ارزیابی و انجام تست تخصصی

Turning
ارزیابی کارجویان حوزه مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی در زمینه مهارت هاي تخصصی و مهارت هاي نرم الزم براي دورکاري

Cluster
کارپلتفرم کاریابی در حوزه مکانیک، الکترونیک و هوافضا، و ارزیابی متقاضیان
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اینکمبودوجهانیتتجربیادر»تازه فارغ التحصیالنودانشجویانشغل اولی ها،برايکارآموزيیاکاریافتن«مختصاستارت آپ هاییوجوددیگر،قابل توجهنکته

کارشرایطمسئلهاینودارندسال3بااليکاريسابقهبهنیازآگهی هااغلبمی دهد،نشانشغلیآگهی هايارزیابیومشاهده.بودایراندرکاریابی هاازدسته

اینبراي.کندایانیشکمکمسئلهاینحلبهمی تواندحوزهاینمخصوصاستارت آپ هاییوجود.استکردهسختبسیارکمتر،سابقهباکارجویانبرايرایافتن

.دادانجاميبیشترحمایتحوزه،ایندرفعالاستارت آپ هايازوکردبررسیمسئلهاینحولراجهانیتجربیاتکتابچهدرمطرح شدهایده هايمی توانمنظور

:جهانیتجربیاتبررسیدرشغل اولی هاوکارآموزانبرمتمرکزشرکت هايازنمونه اي

جذب و استخدام

Handshake
سامانه کاریابی آنالین براي دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن، معرفی فرصت هاي کاري و کارآموزي تمام وقت و پاره وقت 

WayUp
یسامانه کاریابی آنالین براي دانشجویان، معرفی فرصت هاي کارآموزي و کارهاي داوطلبانه و ساده سازي روند جستجوي شغل

Freshersworld
پورتال شغلی براي استخدام نیروهاي تازه کار در هند و تسهیل روند کاریابی آنها
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ینپلتفرم آنال

تولید محتواي
ویدئویی

هوش مصنوعی

اپلیکیشن 
موبایل

اپلیکیشن موبایل
تحلیل داده

پلتفرم آنالین

پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل

هدایت و مشاوره شغلی

جذب و استخدام

پلتفرم آنالین
تست کد
اپلیکیشن موبایل

مهارت آموزي
تولید محتواي ویدئویی



استارت آپ هاي موثر بر اشتغال پذیري به تفکیک فناوري

بایلاپلیکیشن مو

پلتفرم آنالینیمحتواي ویدئوی

124

مهــارت آمــوزی آنــالین

هوش مصنوعی
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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

واسطه گري هامعرفی تعداد زیادي خریدار را به تعداد زیادي فروشنده و برداشت کمیسیون از تراکنش بین سازمان

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



سه با مدل هاي کسب وکار مطرح  به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها و مقای
تجربیات جهانی
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فروش مستقیم
توافق بر تقسیم درآمد

حق اشتراك

حق اشتراك

حق اشتراك

مهارت آموزي

هدایت و مشاوره شغلی

جذب و استخدام
فروش مستقیم

فروش مستقیم
حق اشتراك

تبلیغات

واسطه گري
)جهانی(جذب و استخدام 

)جهانی(هدایت و مشاوره شغلی 
واسطه گري
حق اشتراك

توافق بر تقسیم درآمد
فروش مستقیم

تبلیغات

فروش مستقیم
توافق بر تقسیم درآمد

حق اشتراك

)خارجی(مهارت آموزي 
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تبلیغات

آمدتوافق بر تقسیم در

مفروش مستقی حق اشتراك

مهــارت آمــوزی آنــالین
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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

هوش مصنوعی
کارجویان

برگزاري دوره هاي آموزشی سازمانی 
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

تست کد

کارجویان
سازمان ها

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

ضعف کارجویان در 
مهارت هاي تخصصی

فروش مستقیم یتولید محتواي ویدئوی
پلتفرم آنالین کارجویان آموزش ها پروژه محور راي کمبود فرصت شغلی ب

افراد بدون سابقه کار
فروش مستقیم
حق اشتراك

یتولید محتواي ویدئوی
پلتفرم آنالین کارجویان 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
حق اشتراك پلتفرم آنالین کارجویان

مشاوره شغلی عمومی
معرفی مشاغل مختلف و تولید محتواي متنی براي 

سازمان هاي گوناگون

انتخاب رشته یا شغل
نامتناسب با عالیق و

توانایی ها

- - - -
ضعف کارجویان در 
*مهارت هاي تخصصی

- - - -
کمبود فرصت شغلی
ه براي افراد بدون سابق

*کار

.ارائه نشده است» هدایت و مشاوره شغلی«در استارت آپ هاي ایرانی براي این دو مسئله راهبردي، هنوز راهکاري در حوزه * 
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جذب و استخدام

مدل درآمدي کلیدي فناوري اصلی مخاطب راهکارها مسئله راهبردي

واسطه گري پلتفرم آنالین کارجویان
سازمان ها تسهیل دسترسی به کارآموزي در سازمان ها

انتخاب رشته یا شغل
نامتناسب با عالیق و

توانایی ها

حق اشتراك پلتفرم آنالین سازمان ها تسهیل دسترسی به  نیروي کار ماهر کمبود نیروي کار ماهر 
براي مشاغل پرتقاضا

- - - - ضعف کارجویان در 
*مهارت هاي تخصصی

واسطه گري پلتفرم آنالین کارجویان
سازمان ها اره وقتتسهیل دسترسی به فرصت هاي کارآموزي و شغل پ

کمبود فرصت شغلی
ه براي افراد بدون سابق

کار

حق اشتراك پلتفرم آنالین
اپلیکیشن موبایل

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

.ارائه نشده است» جذب و استخدام«در استارت آپ هاي ایرانی براي این مسئله راهبردي، هنوز راهکاري در حوزه * 
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طی شده در گزارش هر حوزه
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شناسایی موضوعات کلیدي

)  فرصت هاو چالش ها(
 PEST/FIVEبهره گیري از روش هاي تحلیل مانند 

FORCE/PESTEL

استخراج اطالعات تکمیلی براي شرکت ها از طریق 
ی مصاحبه با خبرگان وارتباط با انجمن هاي تخصص

بررسی شرکت هاي فناور و استارت آپ ها از 
طریق منابع رسمی  مانند دانش بنیان  و

فن بازار

1

2

4

3

تحلیل مدل هاي درآمدي، حوزه هاي فناوري و فناوري هاي کلیدي و میزان درآمدها و شناسایی شرکت هاي 
پیشگام و مقایسه شرکت ها با تجربه جهانی 5

ترسیم زنجیره ارزش
تا سطح مناسب 

)حداقل دو سطح(

ترسیم نگاشت نهادي، 
شناسایی قوانین و 

مقررات

حوزه هاياستخراج 
فعالیت هااصلی 

در هر حوزه 

تدوین پروفایل شرکت ها
ین تکمیل شرکت ها با بررسی وب سایت شرکت ها و همچن

ارتباط ایمیلی با آنها

بررسی کالن حوزه

تهیه نمایه شرکت ها

و اصلی در زنجیره ارزشفعالیت هايشناسایی 
حوزه

و بررسی و شناسایی شرکت هاي دانش بنیان
استارتاپ هاي هر حوزه

شرکت هامختلف بر روي تحلیل هايانجام 

بررسی گزارش هاي 
تجربه جهانی 
استارت آپ ها
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:PESTبا بهره گیري از روش ) چالش ها و فرصت ها(بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدي ) گام اول
جربیات در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاري و تحلیل محیط موجود در هر حوزه و با توجه به گزارش هاي ت

ا و جهانی، چالش هاي مهم و موضوعات کلیدي استخراج شده تا بر اساس آن بتـوان پیونـدي میـان ایـن چالش هـ
ربـوط راه کارهاي استارت آپی و دانش بنیان جهانی و داخلی ایجاد کرد و فرصت هاي مغفول مانده در کشور در حوزه م

.  را شناسایی کرد



استخراج حوزه هاي اصلی فعالیت ها در هر حوزه بـا بهره گیـري از روش زنجیـره ارزش یـا دسـته بندي هاي) گام دوم
:استاندارد

 هایی ماننـد در این گام ضمن بررسی رویکردهاي مرتبط با تقسیم بندي فعالیت هاي در هر حوزه با بهره گیري از روش
در هـر حـوزه زنجیره ارزش یا درخت فعالیت ها یا دسته بندي هاي استاندارد بین المللی دیگر، حوزه هاي اصلی فعالیـت

.  استخراج شده است
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ر بـه ویژه بررسی و شناسایی شرکت هاي هر حوزه بر اساس حوزه هاي اصلی فعالیت از وب سایت هاي معتب) گام سوم
وزه در این گام ضمن بررسی وب سایت هاي مهم، استارت آپ هاي موجود در هر حـ... وب سایت فن بازار، دانش بنیان و

.  شناسایی شده و یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج شد
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:دگزینش استارت آپ ها و دانش بنیان ها استخراج اطالعات تکمیلی براي شرکت ها از منابع موجو) گام چهارم

ایی شد در این گام با بررسی وب سایت شرکت ها و تماس با آنها استارت آپ هاي مهم و دانش بنیان ها هر حوزه شناس
.و با توجه به شاخص هاي رشد و ارزش آنها اطالعات تکمیلی آنها ارائه شد
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 هـاي انجام تحلیل هاي مختلف بر روي شرکت ها مبتنی بر مدل هاي درآمـدي، حوزه هـاي فنـاوري و فناوري) گام پنجم
کلیدي و میزان درآمدها

در این گام براي هر شرکت مجموعه اي از تحلیل ها از منظرهاي مختلـف ماننـد فناوري هـاي مورداسـتفاده، مـدل هاي
ا سیاسـتی را ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصـمیمات کارآفرینانـه یـ... کسب وکار، حوزه فعالیت، مخاطبان و

.  فراهم می کنند
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