ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه

ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﺗﺄﯿﯾـﺪ ﺳﺘـﺎد اﻗﺘﺼـﺎد دﯾﺠﯿﺘـﺎل
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤـﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری

آﻣﯿﻨﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهای ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم "ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر" ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﯾﺪه ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﮑﺴﺖ
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺸﯿﺪن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺴﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ازﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻟﺰوم
ﺧﻠﻖ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ و درﻧﻮردﯾﺪن ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﻧﻮآوری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار
و ﭘﯿﺮوی از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه آﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ و ﮔﺬر از
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺘﺎبدﻫﯽ
درﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در آﻣﯿﻨﺎ ،ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻮﻣﯽ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در اﯾﻨﺠﺎ
ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺿﺮوری ﮔﺬﺷﺘﻪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه در آﻣﯿﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و راهﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮔﺬر از
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری آﻣﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ اﻓﺮادی ﮐﺎراﻣﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺪه و
ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ:
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻧـﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻣﯿﻨـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورزی
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
رﺳﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ
ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک
ﺑﯿﻮﺗﯽ
ﻓﯿﻦﺗﮏ
...

از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه ،ﺑﺮای اﺟﺮا
و ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺪهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ:

١

اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا داﻧﺴﺖ.

٢

اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺟﺮﻗﻪ ) (sparkﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻪ در ﻫﺮدو ﻣﻮرد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

در ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه آﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ،
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ رد ﺷﺪن اﯾﺪه و ﻓﮑﺮ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در آﻣﯿﻨﺎ ﯾﺎ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﺻﻮرت
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺘﺎب دﻫﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ) (Sparkﺑﻮده،
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری ﺑﻪ اﯾﺪهای ﺟﺬاب
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﭙﺲ وارد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ ﺷﻮد.

S.S.E

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢ

Start up Stabilization Engine

اراﺋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ

ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی
ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ

اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
از اﺳﺘﺎرت آپ در ﮐﻞ
دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اراﺋﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺮﻓﻪای

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮﮐﺸﻮرﻫﺎ

راﻫﺒﺮی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﺸﮑﻼت درون ﮔﺮوﻫﯽ
اﻣﮑﺎن راﻫﺒﺮی اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
اراﺋﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻀﺎی
ﺗﯿﻢﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ
در ﻃﻮل دوره ﺷﺘﺎب دﻫﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮ آوری

ﭘﯿﺶ ﺷﺮطﻫﺎی ورود
روﯾﮑﺮد آﻣﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺬب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ و ﻗﺮاردادن
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه
ﻫﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮش و ورود ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﻧﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
داﺷﺘﻦﻣﺤﺼﻮلاوﻟﯿﻪﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮاﺧﻮان در وب ﺳﺎﯾﺖ  ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ آﻣﯿﻨﺎ ﮐﻪ آدرس آن در ﻗﺴﻤﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ درج ﮔﺮدﯾﺪه  ،در
ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻼﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

1

ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه
آﻣﯿﻨﺎ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﺧﺼﻮص اﯾﺪه ،رزوﻣﻪ و ﻣﺪل ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ و ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﻓﺮﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

2

ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد.

3

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و دﻓﺎع

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
دﻓﺎع ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4

ﭘﺬﯾﺮش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺘﺎب
دﻫﻨﺪه آﻣﯿﻨﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﻼن
ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

5

1

ﭘﯿﺶ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ

Pre Acceleration

ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد

در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﻣﺪت آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٣ﻣﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری آﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮏ زدن اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد اﺻﻮل
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻻزم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اداره و
اﺟﺮای ﮐﺎر را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ.

2

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ

Acceleration

دوره ﺷﺘﺎب در آﻣﯿﻨﺎ دورهای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٤
ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای
اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺘﺎب
دﻫﻨﺪه و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد
را ﺑﺮای دوره اﻧﺘﺸﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3

ﭘﺴـﺎ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ

Post Acceleration

ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﮕﯿﺰه ورود ﺑﻪ
ﺑﺎزار را در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰاری ﮐﻼن ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ ،آﻧﺎن
را آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  S.S.Eو ورود
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﻠﺴﺎت دﻣﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭘﻼن ﺳﻨﺪ ﺑﺎﮐﺲ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻼن ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻐﯽﻣﺸﺨﺺ،واردﻣﺮﺣﻠﻪﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ
ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺎرک
ﺗﺸﺨﯿﺺداده ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد وارد
دوره ﭘﯿﺶ ﺷﺘﺎبدﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
وﭘﺲ از آن ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺘﺎبدﻫﯽ و
ﭘﺴﺎ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی
آﻣﯿﻨﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ ﭘﻼن ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﻼن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ
از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﺪه در روز اول ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ از ﺳﻬﻢ آﻣﯿﻨﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ
ﻣﯽﮔﺮدد.

از اﯾﺪه

ﺗﺎ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ!
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه آﻣﯿﻨﺎ،
ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از ﺳﯿﺴﺘـﻢ ”“Startup Stabilization Engines
)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ( ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
 S.S.Eﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻨﯿﮏ و داﻧﺶ در اﻧﺤﺼﺎر اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ ﺑﻮده و اﺳﺘﺎرت
آپﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮی ﭘﺮش ﺧﻮد و ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم ﻻﻧﭻﺷﺪن و ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار

 1ﺳﺎﺧﺖ وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و
ً
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد.
 2اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ً
ﺑﻌﻀﺎ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎری و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺒﻮده و
در ﺳﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،

ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎرتآپ را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ
از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
 3اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای
ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ
ً
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰاری و اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻈﺎری رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از زﻣﺎن
ﻻﻧﭻ ﺷﺪن ،ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻄﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد.
 4اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ در دﻧﯿﺎی
اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎرات روزاﻓﺰون ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻫﺮ روز

ﻣﻨﺘﻈﺮ اراﺋﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺪل ﺟﺰﯾﺮهای و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد،
ﻋﻤﻼ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش درﺣﺎل رﺷﺪ
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد داده و درﻧﺘﯿﺠﻪ از رﺷﺪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
 5ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ،
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ واﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻮﻧﺪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺳﯿﺴﺘﻢ را
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
از ﻧﻮ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه آﻣﯿﻨﺎ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ S.S.E

 1ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ آن
 2ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﺎرت آپ در ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ و اﯾﺠﺎد
اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ
 3دراﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺑﺎزار ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺟﻬﺖ
دﯾﺪه ﺷﺪن اﺳﺘﺎرت آپ
 4ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ
 5اﯾﺠﺎد وﻓﺎداری و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎرت
آپ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ و
ﺣﻔﻆﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 6اﯾﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای اﺳﺘﺎرت آپ
 7ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ و اراﺋﻪ دراوﻟﯿﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت
آﭘﯽ ﮐﺸﻮر
 8اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 9ﺗﺒﺪﯾﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﺎرت آپ ﺑﻪ ﻣﮕﺎ اپ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری آﻣﯿﻨﺎ ،ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺟﻬﺖ

آﻣﻮزش،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیودرﻧﻬﺎﯾﺖﺗﺠﺎریﺳﺎزیﺗﯿﻢﻫﺎیاﺳﺘﺎرتآﭘﯽ

و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪهﻫﺎ.

رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری آﻣﯿﻨﺎ اراﺋﻪ

آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻋﻀﺎی

ﺗﯿﻢﻫﺎی اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ دوره

ﺷﺘﺎبدﻫﯽ ﺧﻮد را در آﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻓﻌﺎل

ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم

ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ و ﯾﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ
آﻣﻮزش آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری

آﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻻزم،

ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد،

آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ

ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ

ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ

)اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و(...

دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی

ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﻮآوری

آﻣﯿﻨـﺎ

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوری
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ورزﺷﯽ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ

ﺑﺎﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻠﻔﻦ 021-26408850:




ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

