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 عناوین

 تعزیف ضزکت ًَپا یا استارتاج•
 اًَاع چالطْای ضزکت ّای ًَپا•

 چالطْای هزتَط تِ خَد ضزکتْا - 1 
 دسٍى ساصهاًی*  
 تشٍى ساصهاًی*  
 چالطْای هزتَط تِ هزاکش رضد - 2 
 چالطْای پیص اص ٍسٍد*  
 چالص ّای پس اص ٍسٍد*  



 نوپا یا استارتاپتعریف شرکت 

  هَقت ساسهاى/هطارکت/ضزکت یک•
 کار ٍ کسة هدل یک تزای حلی راُ جستجَی در•
 تاساریاتی تزای تحقیق ٍ تَسعِ فاس در•
ُ ّایی تز هثتٌی هعوَالً•    ریسک پذیز اید
 فزض حد در آًْا ّدف تاسار•



 چالطْای هزتَط تِ خَد ضزکتْا - 1
 دسٍى ساصهاًی*  
 تشٍى ساصهاًی*  

 
 چالطْای هزتَط تِ هزاکش رضد - 2

 چالطْای پیص اص ٍسٍد*  
 چالص ّای پس اص ٍسٍد*  

 انواع چالشهای شرکت های نوپا



 تیویتفکز فقداى •
 هدیزیتیفقداى تفکز •
 هالیتأهیي ٍ هدیزیت هٌاتع •
 هدیزیت هٌاتع اًساًی•
 عدم اضزاف علوی ٍ فٌی تز ایدُ•
 اضزاف تز تاسارعدم •
 عدم اضزاف تز قَاًیي•

 سزدرگوی در ًَع ٍ هیشاى تقسین سْام•

 چالشهای درون سازمانی شرکت های نوپا



 هَاًع قاًًَی •
 الضاهی سایش هجَصّای تْشُ تشداسی ٍ تَلیذ، اخز پشٍاًِ فشآیٌذّای 1)
 هالیهشتَط تِ دسیافت اػتثاسات ٍ تسْیالت فشآیٌذّای 2)
 اهَس هالیاتی3)
 تیوِكاس ٍ قَاًیي 4)

 رقاتت•
 ًَساًات اقتصادی•

 چالشهای برون سازمانی شرکت های نوپا



 چالشهای مربوط به مراکز رشد

 فٌاٍساًِ، تَلیذات اص حوایت دس دٍلت كلی سیاست ساستای دس
 .ضذًذ تطکیل فٌاٍسی ٍ ػلن ّایپاسک ٍ سضذ هشاكض

 
 اقتصاد، ػشصِ تِ ٍسٍد جْت ضذُ، ركش دالیل تِ ًَپا ّایضشكت
   .گزساًٌذهی هشاكض ایي دس سا خَد سضذ اٍلیِ هشاحل

 
 سضذ هشاكض تِ ٍسٍد اص پس ٍ (استقشاس اص قثل) پیص حال، ایي تا
 قاًَى، اصَالً كِ ضًَذهی هَاجِ ّایی چالص تا ،(استقشاس اص پس)

 ایٌکِ یا ٍ ًذاسد ٍجَد آى تا ساتغِ دس دستَسالؼولی یا ًاهِ آئیي
 .ًیست ضفاف



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 دٌّذُ تطکیل افشاد ضخصیت تِ هشتَط غالثاً ّاچالص ایي
 فشٌّگ ٍ ًگشش تغییش تِ ًیاص آًْا حل ٍ است ّاضشكت

 .داسد ساصی
 

 تیاى ٍ داٍری ،پذیزش ٍ جذب دس ها كِ چالطْایی
 :اص هتأثش ّستین هَاجِ آى تا ارائِ قاتل خدهات



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 تیوی تفکز فقداى – 1 – 1

 
 تیوی تفکز ایشاى، دس هَجَد ًَپای ّایضشكت دس هتأسفاًِ

 ایذُ كِ كسی .است سًگ كن تسیاس یا ٍ ًذاسد ٍجَد یا
 تاػث اٍ اختشاع ٍ ػلوی تحقیقات یا ٍ كشدُ هغشح سا اصلی

 ٍ داًذهی چیض ّوِ هالک سا خَد ضذُ، ضشكت ٍ تین تطکیل
 .ًوایذهی فؼالیت تٌْایی تِ تین، دس دیگش افشاد ٍجَد ػلیشغن



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 هدیزیتی تفکز فقداى – 2 – 1
 

 هذیشیتی تجشتِ ایٌکِ یا ًَپا، ضشكتْای هذیشاى تواهی تقشیثاً
  آًْا دس هٌْذسی تفکش ضشكت، اهَس اجشای دس یا ٍ ًذاسًذ
 سپشدى اص تیوی، سٍحیِ ًذاضتي تذلیل ّوچٌیي .است غالة
 .ًوایٌذ هی اجتٌاب تیشًٍی، ػاهل هذیش یک تِ كاسّا



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 (ایدُ غلظ ارائِ یا ٍ) ایدُ ارائِ اس تزس – 3 – 1
 

 ٍ پشداصاى ایذُ تشای چِ هَجَد، چالطْای هْوتشیي اص یکی
 اص تشس ،اسصیاتاى ٍ داٍساى ٍ سضذ هشاكض هذیشاى تشای چِ

 فٌاٍساى تَسظ ایذُ ًادسست اسائِ هَاسد تشخی دس ٍ ایذُ اسائِ
   .است



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 ایدُ تز فٌی ٍ علوی اضزاف عدم  – 4 – 1
 

 كِ ای ایذُ تش فٌاٍساى یا پشداصاى ایذُ هَاسد، اص تسیاسی دس
 اى اص تخطی تش یا .ًذاسد فٌی ٍ ػلوی اضشاف دٌّذ هی اسائِ

 یا ٍ ضَد ًوی تْتش ایي اص كٌٌذ هی فکش یا ٍ ّستٌذ هسلظ
   .ًیست



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 ًْایی هحصَل تاسار تز اضزاف عدم  – 5 – 1
 

 خَد ًْایی هحصَل اص دسستی تصَس اتتذا دس فٌاٍساى غالة
 آًْا ٍاقغ دس .ًذاسًذ ضَد فشٍختِ تاصاس دس است قشاس كِ

   .داًٌذ ًوی سا ًْایی هحصَل تِ سسیذى هشاحل



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 تاسار ًیاس تِ تَجِ عدم  – 6 – 1
 

 اص تشخی یا خَدضاى كِ هطکلی یا ًیاص هثٌای تش فٌاٍساى
 حل ساُ اسائِ فکش تِ اًذ، ضذُ هَاجِ آى تا اعشافیاًطاى

 تْتشیي كٌٌذ هی سؼی ٍ افتٌذ هی فٌاٍساًِ ٍ خالقاًِ ًَآٍساًِ،
 تشای ًظش، هَسد هطکل اصَالً حالیکِ دس .دٌّذ اسائِ سا پاسخ

 .است ًذاضتِ قشاس آى اٍلَیت دس یا ٍ ًثَدُ هْن جاهؼِ



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1

 اقتصادی اٍلیِ اصَل تا آضٌایی عدم  – 7 – 1
 

 تِ ٍسٍد هتقاضیاى ٍ فٌاٍساى هَاسد، دسصذ 90 اص تیص دس
 تَجیِ عزح اٍلیِ اصَل هَسد دس چیضی سضذ هشاكض

 ّضیٌِ ضذُ، توام قیوت ،کار ٍ کسة هدل ،اقتصادی
 .داًٌذ ًوی ... ٍ سش تِ سش ًقغِ هتغیش، ٍ ثاتت ّای



 چالشهای پیش از ورود به مراکس رشد - 1
 رضد هزکش اس غلظ تصَر  – 8 – 1
 

  هَسد دس سا صیش غلظ تصَس دٍ سضذ هشكض تِ ٍسٍد هتقاضیاى غالة
 :داسًذ آى
 (كٌٌذ هی تصَس تاًک سا آى) هالی هٌاسة هٌثع•
 (... ٍ تاصاسیاتی هالی، اجشایی، قاًًَی،) هطکالت ّوِ حل•
 

 تغییز ًگزش= ّدف اس ایجاد هزکش رضد ٍ پارک 



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2

 هدیزیت – 1 – 2
 

 .است ًَپاّا ضکست اٍلیِ ٍ اصلی ػلت ،ضعیف هدیزیت
 

  ٍ صحیح قضاٍت ،رّثزی تَاًایی فاقذ كاس تاصُ هذیشاى
 .ّستٌذ فٌاٍساًِ كاس كسة اًذاصی ساُ تشای السم داًص

 
 



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2
  حقَقی، اهَر تین، تطکیل در) تجزتِ فقداى  – 2 – 2

 (تَلید ٍ هالی هٌاتع
 

 ٍ است ًَپا ضشكتْای هؼضالت تضسگتشیي اص یکی تَدى تجشتِ تی
  ًَع ایي چالطْای هْوتشیي اص یکی آهذى تَجَد تاػث اهش ایي

 .است ضذُ سضذ هشاكض تا ضشكتْا
 

عدم آضٌایی تا هزاحل تثدیل ایدُ تِ پدیدُ ٍ تثدیل  
 پدیدُ تِ ثزٍت



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2

 تاساریاتی تزای ریشی تزًاهِ عدم  – 3 – 2
 

 خَد حَاس ّوِ ضشكتْا اص تسیاسی سضذ، هشاحل اص گزس عی
 ٍ تاصاسساصی تاصسیاتی، تشای ٍ كٌٌذ هی هؼغَف تَلیذ تِ سا

 .دٌّذ ًوی اًجام چٌذاًی فؼالیت ٍ سیضی تشًاهِ تاصاسداسی



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2

 ًادرست گذاری قیوت  – 4 – 2
 

 (ضذُ توام تْای سقاتت، تقاضا، اساس تش) گذاری قیوت
 (هحذٍدیت احتشام، هَفقیت، صیثایی،) گذاری ارسش



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2
 هتَاسى رضد عدم  – 5 – 2
 

 ًطدُ کٌتزل ّشیٌِ
 (هتفاٍت ٍ جدید ّای ایدُ ارائِ) ایدُ تَسعِ

 درآهد ًاگْاًی افشایص
 کار فضای تَسعِ
 اًساًی ًیزٍی تَسعِ

 



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2
 تجاری هذاکزات  – 6 – 2
 
 صداقت عدم•
 ًادرست اعالعات ارائِ•
 تیٌی تزتز خَد•
   سْام ٍاگذاری اس تزس•
 تدى ستاى تِ تَجِ عدم•



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2

 ساسی هستٌد عدم  – 7 – 2
 

 (... ٍ چک فاكتَس، فشٍش، دفاتش) هالی ساصی هستٌذ
 (... ٍ هقاالت ّا، ًقطِ) فٌی ساصی هستٌذ
 (... ٍ قشاسداد سْام، حقَقی، تغییشات) حقَقی ساصی هستٌذ
 (هشتَط قاًًَی ّای تثصشُ ٍ قَاًیي) قَاًیي ساصی هستٌذ



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2

 فٌاٍری فاس اس خزٍج  – 8 – 2
 

 سٍتیي كاسّای اًجام
 تَسؼِ ٍ تحقیق ػذم

 اٍلیِ ایذُ تش تأكیذ



 ورود به مراکس رشدپس از چالشهای  - 2

 ارسیاتی  – 9 – 2
 

 سضذ هختلف هشاحل دس سضذ هشاكض اًتظاسات
 (هقذهاتی سضذ یا سضذ پیص) ٍاحد تِ ّستِ•
 (تکویلی سضذ تِ سضذ) ضزکت تِ ٍاحد•



 تا سپاس اس تَجِ ضوا


