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 م؟یکن تیریآپ را مداستارت کیچگونه 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

آپ است. رسیده، واژه استارتهای اخیر بسایا  به وشتتا  هایی که به احتمال زیاد در ساالیکی از واژه

ها فمالیت به صشرت عستقل از دولت های نشپا و نشظهش ی هساتدد که عممش ا ها تاککتآپاساتارت

تشاند ظکفیت زیادی بکای های عختیف است که عیها سااخت  ایدهکددد و یکی از اهداف اصایی آ عی

کددد که اشانا  و افکاد با فکاهم عی ها تاااکایری راآپاتااات اال اشاناا  اینااد کدد. د  واار اساااتارت

ها ای  ظکفیت را دارند که آپهای ادید را بسازند. استارتاستمداد بتشاندد با فمالیت در ای  عکاکز ایده

اند بهکه بکده و ضااام  التحصااایل تااادهبتشاندد از نیروهای اشا  و با اساااتمداد که از عکاکز ییمی فار 
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های عهم ای  اشک است را ایناد کددد. اعا بکای دستیابی از دغدغههای ادید، اتت ال که ساخت ایده

تشاند نقش تمیی  کددده آپ است که عیبه اهداف و عشفقیت یکی از ارکا  عهم عدیریت تیم استارت

 داتته باتد. 

 

 آپ چیست؟استارت

آپ را عشرد بررساای اکار دهیم  زا اساات کمی با ها و اصااشل نحشه عدیریت اسااتارتپیش از ایدکه  وش

 عفهشا ای  واژه آتدا تشیم. 

 

 
 

با هدف  تاااشد که عممش ا تاااککت نشپا یا یک ساااازعا  عشات ا    عی یک( به Startupآپ )اساااتارت

اندازی تااده اساات. ککد  راه حل بکای یک عدل کسااو و کار که اابل تشساامه و تککا  ایک اساات راهپیدا

پایر بشده و عدل کساااو و کار هاایی هساااتداد که  یساااکهاا عممش  عتتدی بک ایادهای  نشع تاااککات
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تشاندد در هک های نشپا عیعشااخصاای ندارند و از یک بازار هدف فکضاای بکخشردار هسااتدد. ای  تااککت

تاااشد که د  زعیده فداو ی های ا    عیآپ به تاااککتای اینااد تاااشناد اعاا اغیو واژه اساااتارتحشزه

 فمالیت دارند و رتد سریمی دارند. 

 

 آپمراحل نحوه مدیریت استارت

آپی را عدیریت کدید بکای ایدکه به یک رهتک عشفق تتدیل تشید و به خشاهید یک تککت استارتاوک عی

 پیدا کدید باید بک اساس عکاحل زیک یمل کدید.اهداف تمیی  تده دست 

 

 بررسی آینده بر اساس گذشته

تاااشد تاا عاا بتشانیم از اتفااات واتاااته درس بایریم و از انناا اتاااتتاهاتی که در تاا ی  خشاناده عی

آپ و واتاته    داده اسات د  زعا  حال و آیدده دو ی کدیم. بک همی  اسااس در عدیریت تیم اسااتارت

ی یک تککت نشپا در اولی  ادا باید بدانید که ایده تما در واتته انناا تده است. اوک انناا اندازراه

تاده و تاکسات خشرده د یل تاکسات و اتکا تی که در عدیریت آ  واشد داتته را بررسی کدید. با 

ااه ت عشتشانید ایده خشد را اص ح کدید و  وندی را د  پیش بایرید که با ای  اتکا ای   وش تاما عی

 نششید.

 

 زندگی در زمان حال و دیدن نیازها

 د ای  استدآپ به یدشا  یک یاعل عخکب یمل کتشاند در عدیریت تیم استارتیکی از عساالیی که عی

های ااعمه را نتیدید. در صشرتی که ایده تما به یدشا  عدیر و رهتک تیم د   ویاها سیک کدید و واامیت

های ااعمه در تدااض باتاد به  شر حتم با تاکسات عشااه خشاهید تد. آپ تاما با واامیتاساتارت
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دا تاااشید تا ایده تاااما پس با چشاااما  باز ااعمه خشد را عشااااهده کدید و با نیازهای عکدا ااعمه آتااا

 بتشاند عشک ت و نیازهای عکدا را رفر کدد. 

 

 
 

 هاشاخ و برگ دادن به ایده

آپ تتادیال تاااشیاد بااید در ای  عکحیه به سااامت بکای ایدکاه باه یاک رهتک عشفق در عادیریات اساااتاارت

، ااکاییبروید. ایده خشد را بدشیساااید و سااامی کدید اهداف اولیه، ااداعات عشرد نیاز  وااا ی ایادهپاایاه

 تشانید بفهمید کهعیزا  بشدااه و ... را بکای رسااایاد  به ایده تمیی  کدید. با ای  کار تا حدود زیادی عی

ایده تما اابییت ااکایی دارد یا خیک. در تمیی  ایده خشد به ای  عشضشع دات کدید که یک ایده عشفق 

 کدد، باید بتشاند خدعاتی اراله بدهد که کاع  نش باتد. ادای از ایدکه یک سری عشک ت را حل عی
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 تهیه طرح اولیه از ایده

آپ باید عدنظک اکار دهید ای  اساات که بتشاند از ایده خشد اسااتارتیکی از عکاحیی که در نحشه عدیریت 

آپ تشد که بتشانید اشانو عختیفی از ایده استارتیک  رح اولیه یا عاکت تهیه کدید. ای  کا  بایث عی

تری  کارها ای  است خشد را عشرد بررسای اکار دهید و به اتاکا ت احتمالی آ  پی بترید. یکی از عخکب

 ز تمیی  ایده به سکیت وارد فاز ااکایی و ساخت ایده تشید.که بمد ا

 

 ویرایش طرح اولیه

رساااد که با تشاه به آ  را آزعایش ککدید نشبت به آ  عی پس از ای  که  رح اولیه از ایده خشد سااااخته و

تری  عکاحل اتااکا ت احتمالی که واشد داتااته اساات  رح اولیه خشد را ویکایش کدید. یکی از حساااس

  آپ ویکایش  رح اولیه و رسید  به یک ایده کاعل و پخته است.نحشه عدیریت استارت

 

 یافتن شریک برای کمک در پروژه

آپ واشد دارد ای  اسات که  وحیه کار تیمی به خصش  یکی از عشاک تی که در عدیریت تیم اساتارت

تشا  به داتت  غرور کاذب،  یاست  یتی و ... اتاره ککد. در کشاشر عا ضامیف اسات که از د یل آ  عی

تشاند یک ایده عشفق باتااد که با عشااارکت عانی عیاعا ای  نکته را در نظک داتااته باتااید که یک ایده ز

های خشد به پیشاااتکد اهداف و ااکایی دیاکا  بکای ااکا همکاه تاااشد. افکادی کاه بتشانداد با تشانمددی

تاد  ایده کمک کددد و عشتا  به پیشکفت باتدد بکای حوشر در تیم تما ضرو ی هستدد. به یدشا  

 را انتخاب ککده و در کدا  یکدیار به سمت اهداف هدایت کدید.  یک رهتک عشفق باید بتشانید ای  افکاد
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 یافتن پشتوانه مالی

آپ نقش بساایا  پررنای داتااته باتااد تشاند در عشفقیت ایده یک اسااتارتیکی دیاک از الزاعاتی که عی

عی ماپشااتشانه عالی اساات. بکای ااکای یک ایده تااما به کارعدد، عکا ، کتت تااککت و ... نیاز دا ید که ت

هاا نیازعدد بشداه هساااتدد. پس به یدشا  یک عدیک عشفق بکای ایدکه بتشانید ااکایی تاااد  ایده ای 

ی  های ابتدایی تااما را ت عخشد را توامی  کدید باید یک حاعی عالی عرمن  پیدا کدید تا بتشاند هییده

 ککده و در نهایت در سشد حاصل از ااکای ایده در آیدده تریک تشد. 

 

 
 

آپ ای  اساات که با اسااتفاده از نیروهای اشا  و با اندازی یک تااککت اسااتارتیکی از اهداف اصاایی راه

هاای ادید و کا رکدی بکای حل عشاااک ت ای، ایادهاساااتماداد و هم دی  تحصااایال ککده در هک حشزه

 شععشاشد اراله تاشد. هکچدد ای   وزها با پیشاکفت فداو ی و وستکش دنیای ایدتکنت تاهد ای  عشض
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آپی بیشااتک در ای  حشزه عشاا شل به فمالیت هسااتدد. یکی از نکات های اسااتارتهسااتیم که تااککت

آپ تمیی  ایااده عداااسااااو و کااا رکدی و آپ و عاادیریاات تیم اساااتااارتاناادازی یااک اساااتااارتعهم بکای راه

 ییی و ااداعات  زا اهت ااکایی تاااد  ایده تمیی  تاااده اسااات که در صاااشرتی که با عدیریت بکناعه

ها را در آیدده تومی  کدد. بکای ای  آپتشاند عشفقیت ایده و استارتصاحی  و اصاشلی همکاه باتد عی

تشاند با ریایت یک ساااری اصاااشل اسااات عی کار فکدی که به یدشا  عدیر یا رهتک عنمشیه انتخاب تاااده

 اساسی، تیم را به سمت عشفقیت هدایت کدد. 
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