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امــروزه یکــی از فاکتورهــای مهــم در اســتارت آپ هــا، شــتاب دهنــده هــا هســتند. در 

ایــن مقالــه قصــد داریــم پرســش های شــما را  دربــاره شــتاب دهنــده  هــا و عملکــرد 

آنهــا در اســتارت آپ  هــا را پاســخ دهیــم. 

اهمیــت و توســعه شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارت آپ هــا ایــن روزهــا بــر کســی 

ــک  ــا داشــتن ی ــه ب ــم ک ــراد بســیاری را پیرامــون خــود می بینی پوشــیده نیســت. اف

ــاز  ــد را آغ ــوی یــک کســب و کار جدی ــه ای و اراده ای ق ــم حرف ــک تی ــده جــذاب، ی ای

کــرده و عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه چرخــه تولیــد و اقتصــاد، درآمدهــای 

قابــل توجهــی نیــز بــرای خــود ایجــاد کــرده انــد. شــتاب دهنــده یکــی از مهم تریــن 

فاکتورهــای تعریــف شــده در اســتارت آپ هــا اســت کــه نقــش مهمــی در موفقیــت 

یــا عــدم موفقیــت آن دارد. در ایــن مقالــه بــه تمامــی پرســش های شــما راجــع بــه 

شــتاب دهنــده بــه زبــان ســاده پاســخ خواهیــم داد.

ویدئوی مرتبط: وبینار: عامل اصلی موفقیت استارت آپ ها
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شتابدهندهاستارتآپچیستوچهخدماتیارائهمیدهد؟

ــتاب دهنده ها   ــت، ش ــدا اس ــرکت ها پی ــات و ش ــن موسس ــام ای ــه از ن ــور ک همان ط

یــا اکســلریتورها بــه شــکل گرفتــن و رونــق گرفتــن ایــده و کســب و کار شــما کمــک 

ــد.  ــاری می دهن ــف ی ــده هــا شــما را در زمینه هــای مختل ــد کــرد. شــتاب دهن خواهن

بــه صاحبــان ایــده و کســب و کار کمــک خواهنــد کــرد کــه تعریــف درســت و اصولــی 

از محصــول یــا خدمــات خــود ارائــه دهنــد. بــه آن هــا در تهیــه و تولیــد نمونــه اولیــه 

ــی و  ــتریان اصل ــه مش ــرد ک ــد ک ــک خواهن ــده کم ــان ای ــه صاحب ــد. ب ــک می کنن کم
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ــن  ــرای تامی ــد. ب ــا آن هــا را بیابن ــاط ب ــرده و راه درســت ارتب ــدا ک ــوه خــود را پی بالق

ــروی کار  ــه نی ــاز ب ــه نی ــی ک ــد. در صورت ــک می کنن ــتارت آپ ها کم ــا اس ــرمایه ب س

ــد کــرد.  ــه شــما معرفــی خواهن ــراد متخصصــی را ب متخصــص داشــته باشــید، اف

ــاه  ــد، معمــوال کوت ــازه زمانــی کــه شــتاب دهنده ها روی یــک پــروژه زمــان می گذارن ب

مــدت و حداکثــر ســه مــاه اســت. شــتاب دهنده بــرای اســتارت آپ هایــی که پتانســیل 

رشــد را دارنــد، دوره هــای مدیریتــی، مالــی، بازاریابــی و فنــاوری فشــرده برگــزار کــرده 

تــا رونــد موفقیــت و بازدهــی آن هــا را کوتاه تــر کننــد.

 

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــط فیزیک ــم آوردن محی ــا، فراه ــتاب دهنده ه ــر خدماتش از دیگ

فعالیــت اســت. ممکــن اســت شــما بــرای کســب و کار خــود نیــاز بــه یــک ســوله یــا 

کارگاه داشــته باشــید و اجــاره یــا خریــد آن بــرای شــما ســخت و یــا حتــی غیــر ممکــن 

باشــد. شــتاب دهنده ها در ایــن مــورد نیــز بــه کمــک شــما آمــده و فضــای فیزیکــی 

مــورد نیازتــان را فراهــم خواهنــد کــرد.

ــای  ــما در فض ــب و کار ش ــت و کس ــعه فعالی ــه توس ــن ب ــا همچنی ــتاب دهنده ه ش

بین المللــی نیــز کمــک خواهنــد کــرد. در صورتــی کــه بخواهیــد یــک کســب و کار و 

برنــد بین المللــی داشــته باشــید شــتاب دهنده ها شــما را بــه ایــن آرزوی همیشــگیتان 

خواهــد رســاند.
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4عنصراصلیشتابدهندهها

بعــد از آن کــه بــا تعریــف کلــی شــتاب دهنده اســتارت آپ آشــنا شــدیم، بهتــر اســت 

بدانیــم بــه طــور علمــی و تخصصــی ایــن موسســات دارای چــه ویژگــی هــای مشــترک 

و منحصــر بــه فــردی هســتند.

ــتارت آپ ها 	  ــات در اس ــن موسس ــت ای ــه دوره فعالی ــت ک ــت آن اس ــی نخس ویژگ

ــاه مــدت و  ــن دوره کوت ــز اشــاره شــد ای ــاال نی ــه در ب ــت اســت. همان طــور ک ثاب

معمــوال 3 ماهــه اســت.

فعالیــت ایــن موسســات بــر پایــه کار گروهــی و هــم فکــری اســت. صاحبــان ایــده، 	 

ــت  ــه فعالی ــه در زمین ــرادی ک ــتاب دهنده و اف ــات ش ــص در موسس ــراد متخص اف

صاحــب نظــر هســتند، بارهــا و بارهــا بــا یکدیگــر وارد جلســه شــده و بــه صــورت 

ــد. ــری می کنن ــری و تصمیم گی ــم فک ــی ه گروه

هدایــت ایــن موسســات از ابتــدا تــا انتهــا بــر پایــه آمــوزش و منتورینــگ اســت. 	 

ــل  ــان در حــوزه کاری خــود از بســیاری از مســائل غاف ممکــن اســت شــما و تیمت

ــتاب دهنده از  ــم ش ــید. تی ــته باش ــا نداش ــه آن ه ــع ب ــی راج ــا اطاعات ــید و ی باش

همــان ابتــدا هــر آنچــه کــه مــورد نیــاز شــما اســت را بــه صــورت تخصصــی بــه 

ــد. ــوزش می ده ــما آم ش

ــد، 	  ــاره ش ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک ــده، همان ط ــن ش ــان تعیی ــدت زم ــد از م بع
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شــتاب دهنده از رونــد فعالیــت اســتارت آپ خــارج شــده و بــه یکــی از ســهام داران 

آن تبدیــل خواهــد شــد.

 

بعدازپایاندورهشتابدهندهچهاتفاقیبرایکسبوکارهامیافتد؟

همان طــور کــه در بــاال نیز اشــاره شــد، بعــد از دوره شــتاب دهنده، در یک روز مشــخص 

تعــدادی از پروژه هــای اکســلریتور در روز نمایــش بــه ســرمایه گــذاران معرفــی شــده 

تــا بتواننــد ســرمایه گذار کان و اصلــی خــود را پیــدا کننــد. امــا آیــا تمامــی پروژه هــا 

موفــق بــه جــذب ســرمایه خواهنــد شــد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال خیــر اســت. بــرای 

پروژه هــای معرفــی شــده در روز نمایــش ســه حالــت کلــی می توانــد اتفــاق بیفتــد.

ــرده و  ــدا ک ــود را پی ــی خ ــذار کان و اصل ــرمایه گ ــد س ــتارت آپ می توان ــده اس ای

ــد. ــاز کن ــود را آغ ــه ای خ ــت حرف فعالی

5

https://modireweb.com


هر آنچه باید راجع به شتاب دهنده ها بدانید

www.modireweb.com

ــد  ــه طــور کامــل در روز نمایــش رد شــده و نتوان ــده اســتارت آپ ممکــن اســت ب ای

ــد. هیــچ ســرمایه گــذاری پیــدا کن

در حالــت ســوم، ایــده ممکــن اســت مــورد توجــه ســرمایه گــذاران قــرار گرفتــه امــا 

نمی توانــد در ارزش گــذاری، ســرمایه گــذار اصلــی خــود را پیــدا کنــد. در ایــن شــرایط 

بــه ایــده اســتارت آپــی و تیــم آن چند مــاه فرصــت داده می شــود تــا بتوانــد ایرادهای 

احتمالــی را رفــع کــرده و در روزهــای نمایــش دیگــر شــانس خــود را امتحــان کنــد.

 

سودشتابدهندههاازکجاتامینمیشود؟

ــتارت آپ  ــروژه و اس ــد پ ــان چن ــور همزم ــه ط ــوال ب ــده معم ــتاب دهن ــک ش در ی

ــاله  ــک مس ــود را روی ی ــرژی خ ــت و ان ــا وق ــات تنه ــن موسس ــوند و ای وارد می ش

نمی گذارنــد. امــا در ایــن میــان چــه ســودی نصیــب ایــن موسســات خواهــد شــد؟ 

ــته  ــرارداد بس ــب و کار ق ــان کس ــا صاحب ــان ب ــاز فعالیتش ــل از آغ ــتاب دهنده ها قب ش

ــب و کار  ــده و کس ــر ای ــورت اگ ــن ص ــد. در ای ــرکت را می خرن ــهام ش ــی از س و بخش

ــود ســاالنه  ــوده و س ــتاب دهنده ها جــز ســهام داران شــرکت ب ــه نتیجــه برســد، ش ب

ــرد.  ــد ک دریافــت خواهن

 

تاریخچهتشکیلشتابدهندهها

ــن  ــردد. ای ــاز می گ ــا ب ــال 2005  در بریتانی ــه س ــتاب دهنده ها ب ــکیل ش ــه تش تاریخچ

6

https://modireweb.com


هر آنچه باید راجع به شتاب دهنده ها بدانید

www.modireweb.com

 )Y Combinator ( شــرکت توســط پــل گراهــام و شــرکایش بــا نــام وای کامبینیتــور

ــه  ــه مصاحب ــادی را ب ــتارتاپ های زی ــال اس ــر س ــرکت در ه ــن ش ــد. ای ــیس ش تاس

ــد. ــوی را انتخــاب می کن ــده خــاص و ق ــان آن هــا دو ای ــرده و از می دعــوت ک

ــف  ــای مختل ــا در زمینه ه ــه آن ه ــل ب ــور کام ــه ط ــتارت آپ ها، ب ــاب اس ــد از انتخ بع

مشــاوره، ســرمایه بــرای رشــد و ارتباطــات کمــک کــرده و در ازای آن 7 درصــد از ســهام 

شــرکت را بــه نــام خــود می زنــد. در حــال حاضــر شــرکت های اکســلریتوری بســیاری 

ــوز شــرکت وای کامبینیتــور  ــه فعالیــت هســتند امــا هن در سراســر جهــان مشــغول ب

یکــی از بزرگ تریــن و قدرتمندتریــن آن هــا در دنیــا بــه شــمار مــی رود. 

ایــن شــرکت تــا کنــون در بیــش از 700 پــروژه بــزرگ دنیــا همــکاری داشــته، بــا 1400 

ســرمایه گــذار در ارتبــاط بــوده و ارزشــی بیــش از 30 میلیــارد دالر دارد. 
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شتابدهندههادرایران

ــاد نیســت. ســال  ــدان زی ــران، چن ــن شــرکت ها در ای ــت ای ســابقه تاســیس و فعالی

1393 را می تــوان آغــاز فعالیــت چنــد شــرکت بــه عنــوان شــتاب دهنــده دانســت کــه 

توانســتند بــه تعــدادی از صاحبــان ایــده بــرای آغــاز فعالیــت حرفــه ای خــود کمــک 

کننــد.

در چنــد ســال گذشــته اســتارت آپ و هــر آنچــه کــه بــه آن مربــوط می شــود، بیــش 

ــه ســاالنه شــاهد آن  ــه طــوری ک ــه اســت. ب ــرار گرفت ــراد ق از پیــش مــورد توجــه اف

ــه  ــتارت آپ رو ب ــای اس ــده و ایده ه ــتاب دهن ــرکت های ش ــداد ش ــه تع ــتیم ک هس

افزایــش اســت.

 

مراحلهمکاریباشتابدهندههاچگونهاست؟

اگــر شــما نیــز یــک ایــده اســتارت آپ و فکــری نــو داریــد، کافــی اســت بــا تعــدادی از 

شــتاب دهنده هــا آشــنا شــوید. شــتاب دهنده هــا در هــر ســال ایده هــای مختلفــی 

ــر  ــد. اگ ــی می کنن ــود بررس ــی خ ــم تخصص ــط تی ــا را توس ــرده و آن ه ــت ک را دریاف

اســتارت آپ شــما از فیلترهــای اولیــه آن هــا بگــذرد، شــما را در مرکــز پذیــرش می کنند.

در یــک دوره یــک تــا ســه ماهــه، فعالیــت حرفــه ای شــتاب دهنده هــا آغــاز شــده و 

مفاهیــم اصلــی مــورد نیــاز کســب و کار شــما ماننــد آینــده کاری، تشــخیص وضعیــت 
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بــازار، شــناخت هویــت مشــتری، کار بــر روی نمونــه اولیــه و مــدل تجــاری، تشــکیل 

تیــم متخصــص و غیــره را بــه شــما آمــوزش خواهنــد داد.

مرحلــه دوم کــه بــه آن مرحلــه شــتاب نیــز می گوینــد، زمــان آغــاز بــه کار اســت. اگــر 

کســب و کار شــما از مرحلــه دوم نیــز امتیازهــای الزم را کســب کــرده باشــد، شــتاب 

دهنــده ســرمایه الزم جهــت آغــاز کار را در اختیــار شــما قــرار داده و در ازای آن بخشــی 

از ســهام شــرکت بیــن 10 تــا 20 درصــد را بــه نــام خــود می زنــد.

ایــن بــازه زمانــی معمــوال بیــن 3 تــا 6 مــاه طــول می کشــد و شــما بــه عنــوان صاحــب 

ایــده و کســب و کار بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای دریافــت نتیجــه و بازدهــی بــه 

کار بگیریــد. البتــه خوبــی همــکاری بــا شــتاب دهنده هــا عــاوه بــر تامیــن ســرمایه 

ــا نیســتید و کادر متخصــص  آن اســت کــه شــما در تمامــی مراحــل و چالش هــا تنه

شــتاب دهنده هــا در هــر زمینــه ای پشــتیبان شــما خواهنــد بــود.

در انتهــای دوره شــتاب، نمونــه تجــاری آمــاده شــده تــا بــه ســرمایه گــذاران معرفــی 

شــود. خدمــات یــا محصــوالت اســتارت اپ در روز نمایــش یــا Demo Day در یــک 

ــه ای  ــی و حرف ــت اصل ــرای فعالی ــا ب ــود ت ــی می ش ــهام داران معرف ــه س ــدادی ب روی

ایــده، ســرمایه گــذاری کننــد. البتــه همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، شــرکت 

ــی از ســهام  ــوان یک ــه عن ــت شــرکت اســتارت آپ ب ــان فعالی ــا پای ــده ت شــتاب دهن

ــد. ــت می کن ــود دریاف ــده و س ــی مان داران باق
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شتابدهندههابامراکزرشدچهتفاوتهاییدارند؟

در صورتــی کــه بــا دنیــای اســتارت آپ هــا و کارآفرینــی آشــنا باشــید احتمــاال بیشــتر 

از شــتاب دهنــده نــام مراکــز رشــد را شــنیده باشــید. مراکــز رشــد بیــش از یــک دهــه 

ــت  ــه قابلی ــی ک ــان و ایده های ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــا ب ــور م ــه در کش ــت ک اس

توســعه دارنــد کمــک می کنــد. امــا آیــا شــتاب دهنده هــا همــان مراکــز رشــد هســتند؟ 

چــه تفاوت هایــی میــان آن هــا وجــود دارد. در حالــت کلــی می تــوان گفــت کــه ایــن 

موسســات 3 اختــاف کلــی بــا یکدیگــر دارنــد:

مدتزمانهمکاری:

یکــی از مهم تریــن تفاوت هــای شــتاب دهنده هــا و مراکــز رشــد مــدت زمانــی اســت 
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کــه موسســه کســب و کار شــما را تحــت حمایــت خــود قــرار می دهــد. همــان طــور 

کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد مــدت زمانــی کــه یــک شــتاب دهنــده بــرای هــر کســب و 

کار زمــان می گــذارد، محــدود و حداکثــر 6 مــاه اســت، در حالــی کــه ایــن زمــان بــرای 

مراکــز رشــد می توانــد تــا 5 ســال و گاهــی بیشــتر نیــز طــول بکشــد.

میزانسودمشارکت:

ــه  ــق الزحم ــوان ح ــه عن ــا ب ــتاب دهنده ه ــد، ش ــر ش ــز ذک ــاال نی ــه در ب ــور ک همان ط

ــت  ــود ثب ــام خ ــه ن ــده را ب ــیس ش ــرکت تاس ــهام ش ــی از س ــود، بخش ــات خ خدم

می کننــد، امــا مراکــز رشــد معمــوال خدمــات خــود را بــدون دریافــت هزینــه و ســودی 

ــد. ــام می دهن ــما انج ــرای ش ب

نوعهمکاری:

ــرد،  ــان ک ــد بی ــز رش ــا و مراک ــتاب دهنده ه ــرای ش ــوان ب ــه می ت ــری ک ــاوت دیگ تف

ــام کار و  ــد انج ــا در رون ــتاب دهنده ه ــت. ش ــا اس ــارکت آن ه ــکاری و مش ــوع هم ن

ــد  ــد، در رون ــز رش ــه مراک ــی ک ــد، در حال ــتقیم می گذارن ــر مس ــا تاثی ــم گیری ه تصمی

کار دخالــت زیــادی نداشــته و تنهــا شــرایط مــورد نیــاز ماننــد ســرمایه و فضــای مــورد 

ــد. ــرار می دهن ــما ق ــار ش ــاز را در اختی نی

 

11

https://modireweb.com


هر آنچه باید راجع به شتاب دهنده ها بدانید

www.modireweb.com

مزایاومعایبشتابدهندهها

در ایــن بخــش شــما را بــا مزایــا و معایــب شــتاب دهنده هــا آشــنا می کنیــم. بــدون 

ــم  ــرمایه، فراه ــن س ــا، تامی ــتاب دهنده ه ــتفاده از ش ــای اس ــن مزای ــک از مهم تری ش

نمــودن فضــای فیزیکــی، مشــاوره تخصصــی و در مجمــوع ســرعت بخشــیدن بــه آغــاز 

فعالیــت شــما اســت. امــا آیــا بهــره گیــری از خدمــات شــتاب دهنده هــا هیــچ گونــه 

معایبــی بــرای کســب و کارهــا بــه دنبــال نخواهــد داشــت؟

ــرد آن  ــان ک ــا بی ــتاب دهنده ه ــتفاده از ش ــرای اس ــوان ب ــه می ت ــی ک ــی از معایب یک

ــا نیســتید، شــتاب  ــری در کســب و کار خــود تنه ــم گی ــرای تصمی ــه شــما ب اســت ک

ــد در  ــهام دار، می توانن ــوان س ــه عن ــا ب ــه بعده ــت و چ ــاز فعالی ــه در آغ ــا چ دهنده ه

ــن  ــد. همی ــتقیم بگذارن ــر مس ــای آن تاثی ــم گیری ه ــرکت و تصمی ــای ش فعالیت ه

ــر شــرکت و  ــوان مدی ــه عن ــر شــما ب ــواردی طــرز فک ــه در م ــن اســت ک مســاله ممک

ــده همســو نباشــد. ــا نظــر متخصصــان شــتاب دهن صاحــب کســب و کار ب

آیــا بــرای همــه کســب و کارهــای نوپــا در مراکــز اســکلریتوری پــول و ســرمایه کافــی 

وجــود دارد؟ پاســخ خیــر اســت. یــک شــرکت شــتاب دهنــده در یــک محــدوده زمانــی 

ممکــن اســت بیــش از 100 پــروژه را مــورد بررســی قــرار داده و تنهــا تعــداد انگشــت 

شــماری از آن هــا را بــرای ســرمایه گــذاری انتخــاب کنــد. ممکــن اســت شــما در ایــن 

مــدت منتظــر اعــام نتیجــه بمانیــد و فرصت هــای دیگرتــان را از دســت دهیــد.
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شتابدهندههاچهکمکیبهاقتصادملیخواهندکرد؟

در صورتــی کــه اســتارت آپ هــا و شــتاب دهنده هــا در یــک کشــور توســعه پیــدا کننــد، 

ــا  ــتاب دهنده ه ــد. ش ــته باش ــی داش ــش عظیم ــد جه ــور می توان ــک کش ــاد ی اقتص

باعــث می شــوند کــه فضــای بیــن دانشــگاه و کار نزدیکتــر شــود. شــتاب دهنده هــا 

بــا بیــش از هــزاران فــارغ التحصیــل دانشــگاهی ارتبــاط داشــته و باعــث می شــوند 

کــه ایــن افــراد بــه راحتــی و در زمــان کوتــاه تــری وارد بــازار کار شــوند.

ــک  ــز کم ــی نی ــاوری مل ــش و فن ــازی دان ــی س ــه بوم ــن ب ــات همچنی ــن موسس ای

ــذاری  ــرمایه گ ــدم س ــل ع ــه دلی ــور ب ــاب در کش ــای ن ــیاری از ایده ه ــد. بس می کنن
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داخلــی بــه کشــورهای خارجــی فروختــه می شــود. ایــن مســاله باعــث می شــود کــه 

ــود. ــازی ش ــی س ــور بوم ــا در کش فناوری ه

منابــع درآمــد ملــی در کشــور بــا کمــک ایــن موسســات، اســتارتاپ ها و مراکــز رشــد 

ــر  ــور متنوع ت ــک کش ــدی ی ــع درآم ــه مناب ــی ک ــود. در صورت ــوع می ش ــاوری متن و فن

شــود، اقتصــاد کشــور یــک حاشــیه بســیار امــن بــرای خــود ایجــاد خواهــد کــرد.

انتشــار  تیمــی،  کار  روحیــه  افزایــش  و  فرهنگ ســازی  باعــث  شــتاب دهنده ها 

فرهنگ،خاقیــت و نــوآوری شــده و فضــای کشــور را بــه فضایــی پویــا تبدیــل می کنــد. 

ــن  ــد ممک ــا ح ــان ت ــا و کارآفرین ــتاب دهنده ه ــک ش ــا کم ــور ب ــکاری در کش ــرخ بی ن

ــت. کاهــش خواهــد یاف

در صورتــی کــه شــما از یــک شــهر یــا اســتان دورافتــاده بــا کم تریــن امکانات هســتید، 

داشــتن کســب و کار خودتــان دیگــر یــک رویــا نیســت! شــما می توانیــد بــه کمــک 

شــتاب دهنده هــا، فعالیــت خــود را در همــان محــل ســکونت خــود آغــاز کــرده و بــه 

آبادانــی و پیشــرفت آن کمــک کنیــد.

جمعبندی

شــتاب دهنده هــا موسســاتی هســتند کــه بــه ایده هــای اســتارت آپــی کمــک می کننــد 

کــه در زمــان کوتاه تــری بــه مرحلــه اجــرا برســند. ایــن شــرکت ها بــه صاحبــان ایــده 

مشــاوره تخصصــی می دهنــد، افــراد متخصــص را جهــت تکمیــل تیــم کاری معرفــی 
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ــذاری  ــرمایه گ ــه و س ــاز را تهی ــورد نی ــتگاه های م ــی و دس ــای فیزیک ــد، فض می کنن

ــه نتیجــه برســد، شــرکت های شــتاب  ــد. در صورتــی کــه ایــده کســب و کار ب می کنن

ــتاب  ــد زد. ش ــود خواهن ــام خ ــه ن ــرکت را ب ــا 20 درصــد ســهام ش ــن 10 ت ــده بی دهن

دهنده هــا هــم بــرای خــود موسســات، هــم بــرای صاحبــان ایــده و هــم بــرای اقتصــاد 

کشــور بســیار مفیــد و تاثیرگــذار خواهنــد بــود.
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