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q فيراعت 

 
  .دشاب یم اپون تکرش ای دیدج راک و بسک ینعم هب پاتراتسا : پآ تراتسا
 
 قیرط زا اداناک هب ترجاهم یارب دنناوت یم ،دیدج یحرط و هناقالخ یا هدیا یاراد نایضاقتم هک تسه نآ ینعم هب :  اداناک پاتراتسا یازیو

 .دراد هناقالخ و هناروآون حرط کی هئارا هب زاین هک ،تسا اداناک رد یراذگ هیامرس تماقا عاونا زا اداناک پاتراتسا همانرب سپ .دنیامن مادقا پآ تراتسا

 
 قوذ شوخ نانیرفآراک ات تسا هدرک یزادنا هار و یحارط دیدج یترجاهم همانرب کی هک تسا یتدم روشک نیا تلود : اداناک ازیو پآ تراتسا همانرب

 یلام ینابیتشپ و تیامح و دنک بذج روشک نیا تمس هب ایند رسارس زا ،دنراد ار دوخ راک و بسک هعسوت و شرتسگ دصق هک یشوک تخس و

 یراذگ هیامرس اهراک و بسک نیا یور اداناک تلود ،ضوع رد .دهد رارق ناشرایتخا رد ار دنراد زاین دوخ راک و بسک هعسوت یارب هک ناشزاین دروم

 ،همه زا رت مهم و دنک یم ادیپ یرتشیب شزرا و دوش یم افوکش رتشیب روشک نیا داصتقا زین اهراک و بسک نیا دشر اب .دننک دشر ات دنک یم

 .دیآ یم دوجو هب ییاداناک نادنورهش یارب یرتشیب یاه لغش

 
 دشاب هناروآون : دشاب هتشاد رایعم هس دیاب دنک ادیپ هعسوت پآ تراتسا تروص هب تسا رارق هک یراک و بسک : اداناک یازیو پآ تراتسا یاهرایعم

 .دشاب هتشاد یناهج رازاب رد تباقر تیلباق - دنک داجیا لغش اه ییاداناک یارب دناوتب -

 
 قفوم هک تسا رارق هنوگچ و دنکیم راک هنوگچ ،تسیچ ام راک و بسک دهدیم ناشن هک تسا یدنس ،یراجت حرط ای نلپ سنیزیب : نلپ سنیزیب

 .دوش

 
  .دنهدب تساوخرد ازیو عون نیا یارب دنناوت یم دنتسه پآ تراتسا یدیلک دارفا هک رفن ۵ رثکادح ات ازیو نیا تفایرد یارب : پآ تراتسا یلصا میت
 
 یم رداص اداناک مئاد تماقا یازیو ناشیا ی هداوناخ هارمه هب پآ تراتسا یلصا یاضعا یمامت یارب ،اداناک تلود نیناوق قبط : پآ تراتسا یازیو

  .ددرگ

 
 هیامرس نلپ سنیزیب یور هک دنوش دعاقتم یراذگ هیامرس یاه تکرش زا یکی دیاب ازیو پآ تراتسا یارب تسا هدرک مالعا اداناک تلود : یتیامح همان

 هیامرس یاه تکرش .دننک یم لاسرا اداناک تلود هب ار Letter Of Support ای یتیامح ی همان ،ندش دعاقتم زا سپ اه تکرش نیا . دنیامن یراذگ

 .دنا هدش یدنب هتسد و یفرعم اداناک ترجاهم نامزاس تیاس رد ریز ی هتسد هس رد (Designated Organizations) اداناک دییات دروم یراذگ

 
• Venture capital funds 
• Angel investor groups 
• Business incubators 
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 یسررب تهج اداناک تلود دییات دروم یاه هتسد زا یکی هک دنتسه اه پآ تراتسا هعسوت و دشر زکارم ، Business Incubators ای : روتابویکنیا

  .دننک رداص یتیامح همان دنناوت یم اهنت ، پآ تراتسا و هدیا یور رب یراذگ هیامرس نودب هورگ نیا . دنشاب یم پآ تراتسا نلپ سنیزیب دییات و

 
 Commitment Certificate ،یتیامح همان اب نامزمه نلپ سنیزیب دییات زا سپ راذگ هیامرس یاه تکرش هک تسا یا همان : راذگ هیامرس دییات همان

 لاسرا اب نامزمه همان نیا .دننک یم لاسرا ،دشاب یم هام ۱۶ یلا ۱۲ دودح هک تماقا تفایرد لحارم عورش و حرط دییات تهج اداناک تلود هب ار

 .دوش یم لاسرا اداناک ترجاهم هرادا هب ، پآ تراتسا هب یتیامح همان

 

q 6ومع طیارش و اه زاین شیپ  
 

 دنشاب ریز طورش یاراد تسیاب یم مئاد تماقا یارب یلصا میت : پآ تراتسا یازیو یاه زاین شیپ

 دنشاب هتشاد ماهس دصرد ۱۰ لقادح یلصا درف ره .1

 ۵ ستلیآ ای CLB5 نابز کردم نتشاد .2

 اداناک ترجاهم هرادا دییات دروم یاه نامزاس زا یکی زا یتیامح همان نتشاد .3

  یلام نکمت کردم .4

 

 .دشاب هتشاد ار ریز حرش هب اداناک یاه ازیو تفایرد یمومع طیارش دیاب  ،پآ تراتسا میت رد یلصا درف ره ینعی ،یضاقتم : یمومع طیارش

 ازیو تساوخرد لاسرا نامز رد لماک لاس 18 لقادح نتشاد .1

 دشاب هتشاد یلاخ ی هحفص کی لقادح هک رابتعا هام 6 لقادح یاراد و ربتعم تروپساپ نتشاد .2

 دنشاب هدش یمسر همجرت یوسنارف ای و یسیلگنا نابز هب دیاب دنوش یم لاسرا هک یکرادم یمامت .3

 دشاب هتشاد ار أدبم روشک یرتسگداد طسوت هدش دییات هنیشیپ ءوس مدع یهاوگ .4

 دوش تخادرپ ازیو رودص یاه هنیزه و کرادم یسررب اه هنیزه .5

 ددرگ لیمکت دیاب ،اداناک تلود یاهداهن تمس زا یلاسرا یضاقتم تیاضر مرف .6

 ددرگ هفاضا هدنورپ رد دیاب یدنورهش و تماقا کرادم ،دراد یدنورهش کردم و تماقا یثلاث روشک رد یضاقتم هک یتروص رد .7

 دشاب هتشاد ار اداناک رد دوخ تماقا یارب یفاک یلام ناوت دیاب یضاقتم .8

 هدنورپ یسررب رسفا تساوخرد هب هبحاصم ی هسلج رد روضح زاین تروص رد و اداناک یاه ترافس یکی رد کیرتمویاب تایلمع ماجنا .9

 تمالس تست یاه شیامزآ رد روضح ،یسررب ی هتیمک تساوخ رد تروص رد .10

 
q پآ تراتسا یازیو تفايرد لحارم  

 
 هناروآ ون حرط و هدیا نتشاد : لوا ماگ •

 ) دراد زاین نامز هام ۲ ادودح ( روتابویکنیا یاه تکرش رد تبث یارب راک و بسک یلام لیاف ، نلپ سنیزیب نتشون : مود ماگ •

  ) زور ۱۵ دودح ( اه روتابویکنیا اب هبحاصم ماجنا و یریگیپ و تبث : موس ماگ •
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 ) دراد درف ره هب یگتسب اما هام ۱ ( یتیوه و یصخش کرادم یروآ عمج : مراهچ ماگ •

 ) یدتبم درف کی یارب تعاس ۲ هنازور هام ۴ ادودح ( ستلیآ تفایرد : مجنپ ماگ •

 تسا توافتم روتابویکنا ره هب یگتسب ( یتیامح همان تفایرد زور دنچ زا سپ و هدننک تیامح نامزاس اب دادرارق اضما : مشش ماگ •

 ) دراد زاین نامز هام ۳ یلا ۱ دودح اما

  اداناک ترجاهم هرادا تیاس رد کرادم یراذگراب : متفه ماگ •

 ) زور ۱۴ دودح ( اداناک یاه ترافس زا یکی رد یراگن تشگنا : متشه ماگ •

 ) هام ۱۶ لقادح ( تماقا هسورپ عورش : مهن ماگ •

 ) هام ۵ رثکادح ( تیمرپ کرو تساوخرد : مهد ماگ •

 

q پآ تراتسا یازیو تفايرد یاه هنيزه  
 

 

 روتابویکنیا یاه هنیزه §

 .تسا توافتم اداناک رالد رازه ۵۸ ات اداناک رالد رازه ۱۰ نیب ددع نیا . دنک یم تفایرد یتیامح همان تباب یا هناگادج ی هنیزه روتابویکنیا ره

 دننک یم تفایرد یطسق ار ددع نیا اهروتابویکنیا زا یخرب . دوش یم هتفرگ رظن رد میت لک یارب ددع نیا نینچمه

 

 تراتسا دشر یادتبا رد یتراظن یاه هرود نامه ای پیشروتنم هرود ای و راک و بسک هنیمز رد یشزومآ یاه هرود یرازگرب یارب روتابوکنا یاه تکرش

 .دننک یم تفایرد ار اه هنیزه نیا پآ

 

 رازگرب امش یارب راک و بسک دیتاسا طسوت سنیزیب شزومآ یصصخت یاه هرود ، دییامن یراکمه هب زاغآ روتابوکنا یاه تکرش اب امش هک یتروص رد

 عماج تروص هب زاین دروم تایئزج یمامت ،دماجنا یم لوط هب لاسکی تدم هب و تعاس 30 الومعم هک یشزومآ هرود نیا لوط رد هک دش دهاوخ

 یاهزاین اب قباطم الماک هک تفرگ دهاوخ رارق نازومآ تراهم رایتخا رد یتانیرمت هوالع هب ،دش  دهاوخ هداد شزومآ میت یاضعا ریاس و امش هب

 دیتاسا و یشزومآ  نانابیتشپ طسوت ،دنشاب هتشاد یشسرپ ای و تالاکشا  ناگدننک تکرش زا کیره هچنانچ و تسا پاتراتسا دشر وزاغآ ،راک یایند

  .دنربب هرهب تامدخ نیا زا دنناوت یم لاسکی نیا لوط رد و دش دهاوخ فرطرب

 

 ،یلام لثم فلتخم یاه هزوح رد دوخ یپاتراتسا هژورپ  دشر و داجیا لحارم هیلک اب امش ، تسخن :دوش یم هدز ناشن ود ریت کی اب نیاربانب

 هیامرس بذج و یپاتراتسا هژورپ کی داجیا یارب مزال یاه تخاس ریز داجیا تهج امش ییاناوت یدعب هلحرم رد و دش دیهاوخ انشآ …و یقوقح

 ناراذگ هیامرس هک نیا طرش هب دینکن یراکمه روتابوکنا یاه تکرش اب هک دیراد باختنا قح امش هتبلا .دبای یم شیازفا یهجوت لباق روط هب راذگ

 ،یراذگ هیامرس تروص رد ،دیشاب هتشاد رظن رد زین ار هتکن نیا .دننک یراذگ هیامرس امش ی هژورپ رد یصخشم رادقم هب   لاتیپک رچنو  ای و لجنا

 یارب دیناوت یم ،اداناک رالد زاره 200 لقادح غلبم هب اه لاتیپک رچنو یراذگ هیامرس و اداناک رالد رازه 75 لقادح غلبم هب لجنا ناراذگ هیامرس

 یپاتراتسا هژورپ یارجا یارب مزال یاه تخاس ریز رگا اما ،دسر یم رظنب لهس رایسب رما نیا رهاظ رد هچرگ .دینک مادقا اداناک پاتراتسا یازیو تفایرد

 باجم ار نارذگ هیامرس نیا ناوتیم هنوگچ دشاب هدشن مهارف …و یقوقح یاه دنیآرف ،یلام یاه یزیر همانرب ،رهام یناسنا عبانم شزومآ لثم امش

 .میتسه دهاش ار اه نآ تامدخ و روتابوکنا یاه تکرش تیمها هک تسا اج نیا سپ .درک حرط رد یراذگ هیامرس و تکرش هب
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 ،اه نامزاس نیا رثکا اب یراگن همان و ام میت قیقحت هب هجوت اب .دشاب یم توافتم روتابویکنیا ره اب بسانتم یتامح ی همان تفایرد یاه هنیزه

 تفایرد طسق دنچ ای ود ،کی رد ار غلبم نیا اه نامزاس نیا زا یخرب .دشاب یم اداناک رالد رازه ۸ ات رالد رازه ۱۰ نیب یتیامح همان دادرارق ددع

 لاثم ناونع هب .دننکیم

 دادرارق یادتبا رد ار لوا هام هس نینچمه و دنک یم تفایرد هنایهام ار رالد رازه ابیرقت غلبم ههام ۱۸ دادرارق کی رد MTA نامزاس •

 ) .دوش یم ربارب هس ددع نیا هرفن هس میت رد .دشاب یم میت وضع درف ره یازا هب غلبم نیا ( .دیامن یم تفایرد

 یم میت وضع درف ره یازا هب غلبم نیا ( .دنک یم تفایرد اج کی ار اکیرمآ رالد ۹۶۰۰ یدودح غلبم دادرارق یادتبا رد کراپسا نامزاس •

 ) .دوش یم ربارب هس ددع نیا هرفن هس میت رد .دشاب

 هفاضا رفن ره یازا هب رالد رازه ۸ و لوا رفن یارب اداناک رالد رازه ۳۰ غلبم هام ۳ یط و طسق ود رد گنیرپسا نامزاس •

 رالد رازه ۲ غلبم هفاضا صخش ره یازا هب و لوا رفن یارب اکیرمآ رالد رازه ۱۰ غلبم دادرارق یادتبا رد رتسالک نشیوونیا نامزاس •

 

 

 درف ره یارب مادقا هسورپ یاه هنیزه §

 
 

 

 

q اداناک ازیو پآ تراتسا بیاعم 
 

 ینانیرفآراک ،میتسه وربور شور نیا یارب یضاقتم عون ود اب دور ازیو پآ تراتسا رد بلغا ام هک میشاب هتشاد رظن رد ار مهم نیا دیاب زیچره زا لبق

 دوخ پاتراتسا یزادنا هار لابند هب اداناک روشک بسانم یلام و ینف یاه تخاسریز تلع هب و دنراد ار یپاتراتسا یاضف رد سفنت هبرجت الومعم هک

 و هتشاد نس لاس ۳۵ یالاب الومعم هک ینازیزع رگید و دنراد یکدنا یلام یدنمناوت اما دوشیم لماش ار ناعجارم ٪۳۰ الومعم هک دنتسه اداناک رد
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 ریسم نیا رد و دنتسه یعیرس رایسب تروص هب اداناک مئاد تماقا لابند هب و دننک تفایرد ار اداناک تماقا دنناوتیمن یتحار هب رگید یاه شور زا

 .دشابیم ام نیعجارم ٪۷۰ لماش هک دنرادن یئابا فلتخم یاه هنیزه زا

 یدنب هتسد اب مینکیم شالت یروضح هسلج نیلوا رد الومعم ام .دوشیم یشان عوضوم نیمه زا اقیقد اداناک پاتراتسا یازیو لکشم نیلوا

 ار ریسم نیا یاه هنیزه تخادرپ تیلباق الومعم لوا رشق .تسا هداس الومعم مه نآ صیخشت شور .میهد صیخشت ار یضاقتم عون یحیحص

 ریسم یارب یفاک شناد و هیحور و دنراد ار اه هنیزه تخادرپ تیلباق مود عون و دنراد اضف نیا یارب یبسانم تیصخش و اه هدیا اما هتشادن

 .دنرادن ار ندرک چنال پاتراتسا

 و هنادنمرنه یدرکیور هب دیاب ،ددرگ ماجنا نکمم لکش نیرتهب هب تسا رارق رگا اداناک پاتراتسا یازیو میدقتعم هشیمه ام هک تسا تهج نیا زا

 الماک رشق ود نیا هب هجوت اب همادا رد ار شور نیا بیاعم عوضوم نیا هب هجوت اب .دوش تیریدم نآ یارجا و یحارط ناوارف تایئزج هب هجوت اب

 .درب میهاوخ شیپ توافتم

 و بوخ ینف یدنمناوت رگا اصوصخم .تسا امش یور شیپ یرت ناسآ ریسم دیراد ییانشآ اه پاتراتسا یراک یاهوگلا اب و دیتسه ایوپ و ناوج رگا

 صصختم ای و کیتوبور صصختم ،یربراک هطبار حارط ،هداد صصختم ،راک دنا کب ،رپولود بو امش رگا لاثم یارب .دیشاب هتشاد یا هدش تابثا

 ،دیشاب انشآ سنیزیب زا لدم نیا تایبدا اب و دیشاب هتشاد ار پاتراتسا کی نتشاد هقباس لقادح ای و دیشاب کیژولونکت و ینف یاه هتشر رگید

 یازیو یلصا بیاعم .دیراذگب رس تشپ ار ریسم نیا میت رگید یاضعا کمک هب و دینک هدافتسا دور ازیو پآ تراتسا یزاس میت سیورس زا دیناوتیم

 :تسا رارق نیا زا امش یارب اداناک پاتراتسا

 ؛نیگنس اتبسن تلاکو یهنیزه •

 ؛پاتراتسا رد یراذگ هیامرس رد امش مهس هنیزه •

 ؛دیراد رایتخا رد هک دوش تابثا دیاب هک یلام نکمت نازیم •

 ؛دمآرد بسک و ندرک راک ناکما و مئاد تماقا تفایرد نامز ات اداناک رد یگدنز لوا هام هدزناش یاه هنیزه •

 .دیشاب هتشاد میت یاضعا رگید اب یراکمه و ههجاوم یارب دیاب هک یدنمناوت ،تسیل دروم نیرتمهم و •

 دیراد لاس ۵۰ یالاب یتح ای لاس نایم هب کیدزن ینس و دیتسه قفوم دوخ راک هزوح رد الامتحا ،دیرادن ار یپاتراتسا راک هبرجت رگا لباقم هجو رد

 رارق نیا زا امش یارب اداناک پاتراتسا یازیو بیاعم .دیریگیم یاج مود دیس رد دیتسه هداوناخ اب هارمه اداناک مئاد تماقا تفایرد لابند هب و

 :تسا

 ؛دنراد لکشم ۵ ستلیآ تفایرد اب ناتسود نیا زا یرایسب •

 ؛میهد شزومآ ار امش ات دیهد رارق ام رایتخا رد یفاک هجوت و نامز پاتراتسا یرکف یوگلا کرد یارب دیاب •

 هک( دیهد زورب دوخ زا دنراد کیژولونکت دراوم صوصخ رد یرتشیب شناد هک یرت ناوج یاضعا اب طابترا داجیا یارب یبوخ ییاناوت دیاب •

 (!تسا یتخس راک اهرتگرزب یارب مه الومعم

 .ددرگن داریا راچد امش مئاد تماقا تفایرد دنیآرف ات دینزب ار ناریا رد روضح دیق هلاس ود هرود کی یارب لقادح دیاب •

 

 

q اداناک ازیو پآ تراتسا یایازم 
 

 .دراد دوجو امش هار رد زین یتالضعم یریذپ رجاهم یارب روشک نیا بسانم تخاسریز مغریلع هک دینادیم دیشاب اداناک هب ترجاهم هب لیام امش رگا

 .تشاد دهاوخ دوجو امش هاگشناد یاه هنیزه یارب طقف اداناک رالد ۷۰.۰۰۰ رب غلاب یا هنیزه لقادح هنایلاس دیشاب اداناک رد لیصحت هب لیام رگا
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 دوخ توق هب شور نیا رد زین راک هزاجا تفایرد یاهرسدرد .تسین نازیم نیا زا رتمک زین دینک مادقا نیدراگ یازیو قیرط زا دیهاوخب رگا هنیزه نیا

 .تسا یقاب

 تبثم یهاگشناد کرادم ،زاین دروم یوسنارف و یسیلگنا نابز نازیم .دراد دوجو یرگید تالضعم زین دشاب یرتنا سرپسکا امش یباختنا ریسم رگا

 و دراد هک ییاهزایتما و نس طرش نینچمه .دنامب رود یرتنا سرپسکا زا یرایسب تسد هدش ثعاب هک دنتسه ییاهزیچ زین دیفم یراک هقباس و

 .تسا قداص زین یناتسا یاه همانرب هرابرد دروم نیمه .دوب دهاوخ امش زایتما شهاک ثعاب یرتنا سرپسکا رد زین امش رسمه تالیصحت نازیم ای

 نودب راک و بسک ندروخ تسکش زا هک یسرت .تسا اج هب دنراد نایضاقتم هک یسرت الومعم زین سنیزیب دیرخ و سنیزیب یزادنا هار یرس هرابرد

 .دوش هدیشخب نآ یاغل هب یراذگ هیامرس یاه شور نیا یاطع دوشیم ثعاب نایضاقتم رد نابیتشپ و امنهار نتشاد

 :تسا حرش نیا زا اداناک هب ترجاهم یاه شور رگید هب تبسن اداناک پاتراتسا یازیو یایازم قوف دراوم یهمه هب هجوت اب

 ؛دنراد ار نآ زا هدافتسا تیلباق لاس ۵۵ ات لاس ۱۸ زا ینایضاقتم و درادن یصاخ ینس هدودحم •

 ؛دومن مادقا نآ یارب ناوتیم )اه تراهم زا مادکره( لارنج ۵ لداعم ستلیآ اب و درادن زایتما شیازفا یارب نابز ود یریگارف هب زاین •

 ؛دهدیم رارق ام رایتخا رد ار ناکما نیا میشاب هداوناخ ای و اکرش ،ناتسود اب یهورگ ترجاهم هب لیام رگا •

 ؛تشاد دیهاوخ ندروخ تسکش زا یرتمک سرت دینک راک رواشم ای و روتنم رظن تحت پاتراتسا یزادنا هار دنیآرف رد دیاب امش هک اجنا زا •

 .تسا هداس طیارش اب مئاد تماقا هب رجنم یاه شور زا یکی •

 هدافتسا نآ یاه تیلباق زا و هدش هفاضا میت هب راذگ هیامرس ناونع هب دیناوتیم دیرادن مه یصاخ صصخت و دیراد ییالاب نس رگا •

 ؛دینک

 .دشاب لاس ۲۲ ریز دیاب دنزرف نس PR نامز رد •

 ؛درک دیهاوخ تخادرپ یراذگ هیامرس یاهوگلا هب تبسن یرتمک تایلام •

  .دوب دهاوخ امش پاتراتسا سرتسد رد یا هداعلا قوف تکرام ،اکیرمآ رازاب هب یکیدزن تلع هب •

 .تشاد دیهاوخ ار ناتدوخ پاتراتسا زجب یتکرش رد راک هزاجا مئاد تماقا تفایرد زا سپ هلصافالب •

 ،دنکیم دیدمت تیقفوم طرش هب و دراد یزادنا هار یارب تدم هاتوک یازیو هک دنله ای و لاغترپ دننامه ییاهروشک پاتراتسا یازیو فالخ رب •

 ؛دراد تدم ینالوط یازیو

 رد اداناک رد دنکیمن دیدمت رگید یاهازیو هب لیدبت مدع ای و پاتراتسا یزادنا هار مدع تروص رد هک سیلگنا پاتراتسا یازیو فالخ رب •

 ؛دنک یم اطعا مئاد تماقا دیشاب هتشاد یتابثا لباق شالت رگا تروص ره

 ؛دنکیم رداص ازیو یاه هصرع ی همه رد دنراد شریذپ صاخ تعنص کی رد طقف هک (Agriculture)دنله لثم ییاهروشک فالخ رب •

 ؛دهد یم ششوپ ار ندش PR نامز رد لاس ۲۲ ریز ات نادنزرف اهروشک رگید فالخ رب •

 ؛تسا فورعم و ربتعم ،یزلام و ینوتسا نوچمه یناشن و مان مک یاهروشک فالخ رب •

 .دراد دنالنف و هسنارف نوچمه ییاهروشک هب تبسن یدنسپ رجاهم و هدش شریذپ یگدنز کبس •

 

 

q لوادتم تالاوس 
 

  ؟دنریگب هارمه یازیو دنناوتیم مه نادنزرف و رسمه ایآ ) ۱
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 اداناک هب ترجاهم رد دوخ اب یطیارش تحت ار دوخ هتسباو نادنزرف و رسمه دیناوتیم ،دینکیم مادقا Work Permit نامه ای راک زوجم یارب رگا

 .دینک هارمه

 رسمه

 یاهمرف لیمکت و Open Work Permit راک زوجم ذخا هب مادقا رهام راک یورین رسمه ناونع هب دناوتیم ،دراد ار اداناک رد راک دصق امش رسمه رگا

 .دیامن هطوبرم

 نادنزرف

 هطوبرم یاهمرف لیمکت و راک و )تیمرپ یداتسا( لیصحت زوجم ذخا هب تبسن دیاب ،دنراد ار اداناک رد راک ای لیصحت دصق امش هتسباو نادنزرف رگا

 .دنیامن مادقا

 

 ؟ تسیچ اداناک پآ تراتسا یازیو راک زوجم ذخا طیارش ) ۲

 :دیاب ،راک زوجم نیا ندش طیارش دجاو یارب

 دیشاب هتشاد ار کبک ناتسا زج هب ،اداناک زا ییورملق ای ناتسا رد یگدنز دصق §

 (رالد ۲۳۰( دینک تخادرپ ار امرفراک قفاوت هنیزه §

 دیشاب هدرک تفایرد هدش یفرعم یاهنامزاس زا ار تیامح همان و هماندهعت §

 دیشاب هتشاد هتفه ۵۲ تدم هب ار ناتهداوناخ و دوخ یگدنز یاههنیزه نیمات یارب یفاک هیامرس §

 

 ؟تسیچ اداناک رد پآ تراتسا تکرش تبث طیارش ) ۳

 .دوش یتایلمع و سیسات اداناک رد دیاب رظن دروم راک و بسک §

 .دشاب هتشاد ار تکرش رد یار قح زا دصرد ۱۰ لقادح دیاب یضاقتم §

 .دشاب هتشاد ار تکرش نیا رد یار قح زا رتشیب ای دصرد ۵۰ دناوتیمن یرگید صخش چیه §

 دیشاب هتشاد هتفه ۵۲ تدم هب ار ناتهداوناخ و دوخ یگدنز یاههنیزه نیمات یارب یفاک هیامرس §

 

 

۴ ( Peer Review ؟ تسیچ  

 یاه هورگ راک لرتنک تیلوسم هک NACO نامزاس ؟تسیک یفخم سیلپ اما . یفخم سیلپ طسوت راذگ هیامرس یاه نامزاس راک تیفیک لرتنک

 .دنتسه پاتراتسا یفخم یاه سیلپ دراد هدهع هب ار اه لاتیپک رچنو یاه تیلاعف لرتنک تیلوسم هک CVCA نامزاس و دراد ار لجنا

 هیامرس نیب هدش ماجنا هلماعم دنوش نیمطم هک تسا نیا اقیقد Peer Review شقن .تسا بلقت زا یریگولج اداناک ترجاهم هرادا شالت مامت

 دشاب نیرفاراک و راذگ هیامرس نیب هطبار هب اهرسیفآ ندرک کش لیلد هب دناوتیم یهاگ ویویر ریپ Peer Review .تسا هدوب ینوناق راذگ هدیا و راذگ

 Peer ماجنا لوسم یاه نامزاس رایتخا رد ار دهعت همان یاهرسیفآ   .دنوشیم ماجنا یفداصت و مودنر تروص هب افرص یهاگ هکنیا ای

Review رد ار دندرک قفاوت راذگ هدیا اب نآ قبط هک یجیکپ دیاب مه راذگ هیامرس یاه نامزاس .دنوش هاگآ نیفرط نیب قفاوت زا اهنآ ات دنراذگیم 

 .دنهد ماجنا ار دوخ یفیک لرتنک راک دنناوتب اه نمجنا نیا ات دنهد رارق رایتخا
 

 

 ؟تسا ردقچ اداناک پآ تراتسا یازیو یارب زاین دروم یلام نکمت غلبم ) ۵
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 هنیزه نیا هک دینک تقد .دیشاب هتشاد ناتهداوناخ و دوخ هیلوا یاه هنیزه نیمات یارب ار اداناک رد یگدنز لوا لاسکی یارب یفاک هیامرس دیاب امش

 .دیرادن یراذگ هیامرس هب یزاین اصخش امش ازیو عون نیا رد و درادن اداناک روشک رد یراذگ هیامرس اب یطابترا

 .دوشیم صخشم LICO لودج ساسا رب غلبم نیا .دیشاب هتشاد ار نات هداوناخ و دوخ یگدنز هنیزه ٪۵۰ امش هک دنراد عقوت اه رسیفآ الومعم

 .میا هدروآ ار امش زاین دروم هصالخ اج نیا رد  .دوشیم نالعا اداناک ترجاهم هرادا طسوت هنایلاس لودج نیا

 .میا هتشون امش یارب ار ییاهن ددع و میا هدرک هبساحم ۲۰۲۱ لاس رد LICO لودج ٪۵۰ نامه ای هام ۶ ساسا رب ار غلابم ام هک دینک تقد

 اداناک رالد رازه ۷ ادودح درجم دارفا یارب پاتراتسا همانرب زا ترجاهم یارب زاین دروم غلبم §

 اداناک رالد رازه ۹ ادودح دنزرف نودب لهاتم دارفا یارب پاتراتسا همانرب زا ترجاهم یارب زاین دروم غلبم §

 اداناک رالد رازه ۱۱ ادودح دنزرف کی اب لهاتم دارفا یارب پاتراتسا همانرب زا ترجاهم یارب زاین دروم غلبم §

 اداناک رالد رازه ۱۴ ادودح دنزرف ود اب لهاتم دارفا یارب پاتراتسا همانرب زا ترجاهم یارب زاین دروم غلبم §

 .دینک هیارا یزرا ای یلایر یکناب باسح قیرط زا دیناوت یم ار غلبم نیا

 

 

 ؟تسیچ رد دشر زکارم اب هدنهد باتش قرف – ۶

 زیامت دنچ هک تسا نآ رما تقیقح اما دنوش یم دادملق ناسکی الومعم (incubator) ”دشر زکرم“ و (Accelerator) ”هدنهد باتش“ حالطصا

 هدنهد باتش .دنشاب هاگآ اه نآ زا دیاب ،دننک زاغآ ار دوخ یپاتراتسا تیلاعف راب نیلوا یارب دنراد دصق هک یدارفا هک دراد دوجو ود نیا نایم یساسا

 دننک یم تفایرد ار ییاه کمک عیرس دشر یارب نیسسوم .دنهد یم رارق نانیرفآراک رایتخا رد ار یبسانم رایسب یاه تصرف ود ره ،دشر زکارم و اه

 هدنهد باتش نیب توافت نیرتمهم .دننک بذج ار یراذگ هیامرس رترب یاه تکرش رظن دنناوتب ات دوش یم هئارا ییاه ییامنهار اه نآ هب نینچمه و

 پاتراتسا ای اپون راک و بسک کی دشر هب ندیشخب تعرس اه هدنهد باتش فده .تسا یزیر همانرب یارب اه نآ زا کی ره فادها دشر زکارم و اه

 یملع تافاشتکا زا هدافتسا اب یروانف لاقتنا و یزاسون هب ،دیدج یتکرش و یراجت لدم کی نتخاس هب دیما اب دشر زکارم رد هک یلاح رد ،تسا

 یروآون یور رتشیب بلغا اهروتابوکنا هک یلاح رد دننک یم زکرمت تراجت کی یراذگ سایقم یور اه هدنهد باتش ،نیاربانب . دنزادرپ یم دیدج

 .دنتسه زکرمتم

 


