
 اپ استارت تعریف و مفهوم

 و الشت کمک به خام ایده یک, أن چریان در که شودمی گلنه پروژ؛هابی به(  نوپا شرکت)  نوپا کار و کسب با اپ استارت کلی بطور

 مسیر تمامی آپ اسثارت «والع در.شودمی فراهم محصول آن فروش برای زمینه و الجامدمی محصول یک تولید به گروه یک کوشش

 حل. دهدمی انجام آن پاپه مبانی و اصول یادگبری با و خطا و آزمون صورت به را مراحل تمامی و کندمی ضی را صد تا صفر از

 اب, باشد الزاری لرم حوزه در سخت اختراع یک مالند بیچیده خیلی علمی کار یک صورت به آپ استارت مفهوم ع شرو است معکن

 راهمف را جدید محصول یک عذوان به بازار به آن ورود زمیله و بگبرند ساده خیلی محصول یک در تغیبر به تصمیم بازار گروه یک

 رانیاب موفق های آپ اسنارت و جهانی موفق های آپ استارت با آپی استارت موفق هایآیده: کنیم تکرار کهدوباره است الزم پس.کنند

 ,ستنده سابرین از ترموفق, مشتری به أن فروش در و محصول بک تولید در بلکه کنند؛نمی کار پیچبده علمی کارهای روی بر لزوما

 

 ؛ از عبارتند نویا کار و کسب با آپ استارت های ویزگی

  باشد آفرین ارزش باشد داشته فصد که کاری و کسب( الف

 . نه طلب فرصت ولی بوده جو فرصت:  باشد می دغدغه آن اعضای تمام برای پایداری که کاری و کسب(  ب

 انوادهک یک مادر اگر پس. است مطلوب و مزیت آن برای پذیری مقیاس طبیعا   چه اگر. نیست پذبر مقیاس الزاما   که کاری و کسب( ج

 و کسب یک. باشد پایدار که همین نشود؛ بزرگ هرگز و کند تامین را آنها ماهیانه هزینه فقط که کند ایجاد وبایی کاری و گسب

 .پاشد می کارنوپا

 نباشد پا باشد نوین های برتکنولوژی مبتنی است ممکن که کاری و کسب( د

 کند می سبری خودرا کودکی دوران و اسث ابهام شرایط در هنوز که کاری و کسب( ه

 

 ۲ چیست اپ استارت اندازی راه جذابیت دالیل

 بودن تازه1 

 شدن دیده 2

 هاه آپ استارت برای دولتی امتیازات3 

 بودن؛ فرد به منحصر ۵

 روانی؛ هایجنبه 5

 صد؛ تا صفر از موفقیت به رسیدن به تمایل 6

 

 اپ استارت اندازی راه مراحل

 بردازی ابده 1 

 راه نفشه تعیین و تحقبق 2 

 مالکیت ادعای و ایده ثبت 3 

 اولیه نمونه ئهپه 4 

 بازار بررسی و کوچک هدف جابعه به نموئه عرضه -5

 محصول و ابده ثبث -6

 گذار سرمایه کردن پیدا -7


